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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 2022/2 
 
Datum 2 februari 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
03-04 

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

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

• Extratjänster  

 

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

• Covid-19 

• Vuxenutbildning 

• Samverkan bästa skola 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-02. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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2 (2) 

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 2 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse – 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, 2022-02-02. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 6 Dnr FN 2022/33 

Verksamhetsplan BoU 2022 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen kring verksamhetsplan för Barn- och 
utbildningsverksamheten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen beskriver Barn- och utbildningsverksamheten följande: 

• Vårt uppdrag 

• Omvärldsbevakning 

• Vad vi vill uppnå 

• Vad vi behöver göra 

• Vad vi planerar på längre sikt 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ha en långsiktig planering gör att verksamheten har förutsättningar att bli mer 
effektiv. 

Barnperspektivet 
Ärendet handlar om barns tillgång till en god utbildning. 

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

Uppföljning 
Planen följs upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i nämnden 
sker inte. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen kring verksamhetsplan för Barn- och 
utbildningsverksamheten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.448. 

Verksamhetsplan 2022 BoU, handlingsid: Fn 2022.439. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Verksamhetsplan 
2022

VERKSAMHETSPLAN
Barn och utbildning
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Verksamhetsplan 2022 1 

 

Verksamhetsplan 2022 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2022-12-31    Organisation: Barn och utbildning     

Innehåll 
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Verksamhetsplan 2022 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
Uppdrag 

Barn- och utbildningsverksamhetens uppdrag är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barn och unga gällande lärande, vidare studier, arbete och ett hållbart 
liv. 

Inriktning 

Kunskap och lärande är fokus för kommunens förskolor och skolor. Alla barn och elever 
ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i 
språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin 
lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati 
och människors lika värde är centrala begrepp. 
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Verksamhetsplan 2022 3 

 

Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 
Ökad faktaresistens Risk för ökad polarisering 

Ökat globalt engagemang Risk för ökad polarisering 

Ökade skillnader i socioekonomisk status Krav på ökande kompensatoriska åtgärder 

En mer global och digitaliserad 
arbetsmarknad 

Krav på förändrad utbildning 

Förändrad kunskapssyn Reviderade kursplaner med ökat fokus på 
fakta 

Ökad digitalisering Ökade möjligheter till 
distans/fjärrundervisning och arbete 
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Verksamhetsplan 2022 4 

 

Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 
Korta beslutsvägar Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet 

Korta beslutsvägar Ökad samverkan mellan verksamheter 

Kompetenta och engagerade medarbetare Digital transformation 

Svagheter Hot (risk) 
Upplevd hög arbetsbelastning Kompetensförsörjningen 

Kolliderande systemstruktur - digitala och 
organisatoriska 

Fler åtaganden, statlig och kommunal 
styrning 
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Verksamhetsplan 2022 5 

 

Vad vill vi uppnå? 
Att barn och elever får kunskaper om arbetslivet för att ge ökade valmöjligheter. 

Att barn och elever har en god lärmiljö, det vill säga trygg, tillgänglig och stimulerande, 
vilket leder till goda studieresultat. 

Att barn och elevers åsikter tas tillvara och ger dem inflytande över utbildningsmiljön. 

Att barn och elever förbereds för framtida arbetsmarknad som förväntas ha en högre 
förändringstakt, vara mer global och digital. 

Att barn och elever rustas med demokratiska värderingar, ett kritiskt förhållningssätt 
grundat på fakta och vetenskap för en hållbar framtid. 

Att barn och elever tror på att de kan lyckas i skolan, vilket ger dem en framtidstro. 
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Verksamhetsplan 2022 6 

 

Vad behöver vi göra? 

Aktivitet verksamhetsutveckling Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Implementering av tillitsbaserad 
styrning på enheterna 

Rektorer, 
enhetschef 

dec 2022  

Ökad och fördjupad dialog individuellt 
och i ledningsgrupp gällande resurs, 
resultat och arbetssätt 

Skolchef, bitr 
skolchef 

pågående  

Öka förutsättningarna för förskolor 
och skolor att utveckla sin 
verksamhetsidé och sina arbetssätt. 

Skolchef, bitr 
skolchef 

pågående  

Implementera de nya kursplanerna i 
Lgr 22 

Rektorer skola augusti 2023  

Införande av verksamhetsbidrag istället 
för tilläggsbelopp för de kommunala 
skolorna och förskolorna i Tomelilla 
kommun. 

Barn- och 
elevhälsochef 

dec 22  

    

Aktivitet politiska mål Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Samarbete med nyföretagarcentrum åk 
7-9. 

Rektor dec 22  

Samverkan med IFO kring 
föräldrautbildning angående barns 
hälsa. 

Rektorer dec 22  

Bidra till fler öppna data IKT-samordnare dec 22  

Etablera metoder för barns/elevers 
inflytande 

Samtliga dec 22  

Arbetsmarknadsdag arrangeras ht 22. SYV, rektor dec 22  
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Verksamhetsplan 2022 7 

 

Vad planerar vi för på längre sikt? 
Ökat inslag av forskningsrelaterade aktiviteter: 

- samarbete med högskolor och universitet (praktiknära forskning) 

- struktur för kollegialt lärande riktat mot beprövad erfarenhet, forskning och vetenskap. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 7 Dnr FN 2022/35 

Utvärdering betyg höstterminen 2021 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga statistiken för betygsresultat höstterminen 2021 till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsverksamheten redovisar statistik för betygsresultat för 
höstterminen 2021 samt en jämförelse med vår- och höstbetyg 2019 och 2020. 
Därutöver sker dialog i ärendet. 

Åk 6 medelvärde meritpoäng 

Termin Flickor Pojkar Samtliga 
Ht 21 180 159 168 

Vt 21 228 200 213 

Ht 20 193 169 180 

Vt 20 224 185 205 

Ht 19 189 155 172 
 

 

Åk 9 medelvärde meritpoäng 

Termin Flickor Pojkar Samtliga 
Ht 21 181 155 167 

Vt 21 221 167 192 

Ht 20 204 155 178 

Vt 20 201 170 188 

Ht 19 191 165 180 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

Åk 9 behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

Termin Flickor Pojkar Samtliga 
Ht 21 58% 62% 60% 

Vt 21 87% 70% 78% 

Ht 20 78% 55% 66% 

Vt 20 77% 66% 72% 

Ht 19 56% 56% 56% 
 

Ekonomiska konsekvenser 
God uppföljning ger bättre förutsättningar för eventuell justering av skolpeng. 

Barnperspektivet 
Verksamheten och ärendet är utifrån barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte kunnat se konsekvenser för miljön gällande ärendet. 

Uppföljning 
Betygsresultat följs upp efter höstterminen samt i kvalitetsrapport efter vårterminen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga statistiken för betygsresultat höstterminen 2021 till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.449. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 8 Dnr FN 2022/34 

Rapport kö till förskolan 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Från 1 april 2022 till 30 juni står det 18 barn i kö till förskolan. Till omsorgen för 
kväll, natt och helg, Nattviolen, står 12 barn. 

Det kommer att behövas fler förskoleplatser i tätorten inom några år och 
förvaltningen har därför lyft detta vid planeringsmöten med Samhällsbyggnad. Den 
kommunala förskolan i tätorten upplever att det är trångt. Prästkragen, huset bredvid 
Ängens förskola, används fortfarande för en barngrupp och avdelningen där 
Nattviolen varit har nu även en barngrupp under dagtid. Hyrestiden för Prästkragen 
går ut 2026. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella framtida behov av fler förskolelokaler får ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ärendet i sig har ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte kunnat se att ärendet har någon miljöpåverkan. 

Uppföljning 
Antal barn följs upp höst och vår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.450. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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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 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/39 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Riskanalys och 
Revisionsplan 2022 för Tomelilla 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har översänt Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun, till familjenämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-24. 

Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Fn 2022.593. 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision förkortad version, handlingsid: Fn 
2022.594. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare  
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 7 Dnr REV 2021/5 

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

- Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt 
valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till 
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet 
flyttas fram till dagens sammanträde. 

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. 
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev 
2022.50 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2022.52 

Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut – 
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47 

Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Rev 2022.45 

Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46 

Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 
2022.43 

Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun, 
handlingsid: Rev 2022.44 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Tidigare behandling 
14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022 
för Tomelilla kommun 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i 
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen 
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för 
kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lidbergs yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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1

1. REVISORERNAS UPPDRAG

Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de juridiska 
personerna.

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

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

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

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

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande 
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom 
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier, 
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i 
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har 
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m. 
som ska genomföras av de sakkunniga.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process 
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom 
regionens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i regionens 
företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund 
med flera. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva 
med en helhetssyn dvs. hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret 
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för 
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Sakkunniga

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som 
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras 
uppdrag.

Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller 
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt 
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal 
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och 
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och 
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner 
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i 
kommunal verksamhet.
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2. REVISIONSPLAN 2022
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2. REVISIONSPLAN 2022
Fördjupade granskningar

Granskningar Ansvarig nämnd

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Familjenämnden

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

Granskning av direktupphandlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av 2020 års granskningar Urval av nämnder

Ev. tillkommande granskning beslutas under året

 Dialog med företrädare för nämnd/förvaltning görs under hösten inom ramen för den grundläggande granskningen 
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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 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/29 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 
Familjenämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på årsredovisning 
för familjenämnden 2021, handlingsid: Fn 2022.619, och sända detsamma till 
ekonomiavdelningen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag på årsredovisning med måluppföljning för 
familjenämnden 2021.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut har inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förslaget till beslut har inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Förslaget till beslut berör inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Inte tillämpligt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-23. 

Årsredovisning 2021 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2022.619. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision 

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

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

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

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter att klappa, höns att mata, och andra aktiviteter 
för hålla i ordning miljön på gården. 

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

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 
tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Livskvalitetsprogrammet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och 
Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 
med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 
en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 
finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 
Familjenämndens verksamheter har konkretisera utmaningen - Hur skapar vi mer träffsäkra 
förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället -  där 
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verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 
är att testa och utveckla lösningar, även lokala entreprenörer bjuds in. 

Vad säger brukarna, barnen och eleverna? 
Barn- och utbildning 

Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Resultaten 
varierar mycket mellan olika skolor och klasser, därför sker åtgärderna på skol- och 
klassnivå, riktade insatser i den vardagliga verksamheten nära eleverna är mer träffsäkra än 
övergripande för hela Barn- och utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver 
rektorerna hur processen kring förbättring av lärmiljön fungerar på enheterna. 

Individ- och familj 

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

Grön arena som har ett pågående arbete med långtidssjukskrivna personer med 
försörjningsstöd har svarat på en upplevelsen av insatsen. Övervägande av deltagarna har 
känt att insatsen gett glädje, lugn och att det varit trevligt. 

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

Den nationella brukarundersökningen som vänder sig till vuxna inom socialtjänsten gav 
verksamheten ett mycket gott betyg. De svarande representerades av 54% kvinnor och 
46% män. Generellt var kvinnorna i högre grad nöjda med insatserna än män. Tomelilla 
har en högre andel positiva svar jämfört med det nationella snittet. Bland annat så anser 
90% av de svarande att de kan påverka insatserna från socialtjänsten. 

Under 2021 har 9 barn mellan 6-15 år, svarat på en enkät om hur de upplevt att bli utredda 
av socialtjänsten. Två av tre har förstått varför de haft kontakt med en socialsekreterare. 
Samma andel upplever att de fått vara med och bestämma var de skulle ha sina möten.  Alla 
utom ett barn är nöjda med att de fått prata om sånt som de själva tyckt varit viktigast och 
att de fått vara med att bestämma vad som ska hända efter utredningen. 

36



  

 

Årsredovisning 2021 4 

 

Verksamhetsanalyser 

Familjenämnden 

Framtid 

Individ- och familjeomsorg 
Combine är ett nytt verksamhetssystem som ska införas i verksamheten under 2022. Målet 
är att underlätta dokumentation och handläggning av ärendena. 

Tjänstedesign som arbetssätt ska utforskas av enheterna kommande år. Vi ska i allt högre 
grad utgå från användarnas uppfattning när vi utformar insatser, tjänster och arbetssätt. 

En ny socialtjänstlag väntas träda i kraft januari 2023 och det kommer att innehålla en ny 
bestämmelse kring en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av 
insatsernas kvalitet, än tidigare. Den andra stora förändringen är ge kommunerna möjlighet 
att arbeta med insatser utan behovsprövning. Kommunen kan då ge insatser utan ansökan, 
utredning och beslut. Detta kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för 
att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov. 

Samsjuklighetsutredningen kan komma att påverka kommunens verksamhet. Bland annat 
föreslås att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 
hälso- och sjukvård. I dag är ansvaret för den behandlingen delat mellan region och 
kommun. Tanken med förslaget är att en och samma organisation ska kunna ge alla typer 
av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Socialtjänstens ansvar 
förtydligas och förslaget är att socialtjänsten ska fokusera på uppsökande verksamhet, 
förebyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga och insatser för barn och unga. 
Ett annat förslag är att det ska bli obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt 
bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora 
samordningsbehov. 

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

Nationellt förändras kursplanerna för grundskolan 2022 och för att detta ska 
implementeras i lärarnas planering, genomförande av undervisning och bedömning av 
lärande behöver detta vara grundskolans fokus de närmaste året. 

Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad 
erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större 
utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiknära forskning är ett 
mål. 
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Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av 
information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av. 

En större förändring kring undervisningslokaler ligger i framtiden oavsett om det blir 
ombyggnation eller nybyggnation kommer det att kräva god planering och en ytterligare 
arbetsinsats. 

Ansvarsområde 
• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Förskola 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Fritidshem 

• Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt) 

• Tillsyn av fristående förskoleenheter 

Väsentliga händelser 

Barn och utbildning 

• Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7 och skolplacering i 
förskoleklassen. 

• Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiserades om, med 
rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan. 
Skolledningen på Kastanjeskolan byttes till delar ut. 

• Fjärrundervisning bedrevs i åk 7-9 delar under vårterminen 21. 
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• Förändring i skollagen gav ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i 
grundskolan. 

• Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade kartläggning för att främja 
närvaro i skolan. 

• Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur, även beslut 
om utekök och uteklassrum togs. 

• Öppnande av en tillfällig förskoleenhet, Mandelblomman, i tidigare lokalen 
Prästkragen. 

• Underlag framtaget för utbyggnad och renovering av Odenslunds skola och 
Fyrklöverns förskola. 

• Renovering av Västervångens förskolas inne- och utemiljö färdigställdes. 

• Utredning kring Lindesborgsskolans byggnads skick visade på stora brister. 

Individ- och familjeomsorg 

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

• Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten. 

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

• Försörjningsstödet har minskat under 2021. Minskningen avser både kostnader, 
unika hushåll och antal beslut. 

• Antalet familjefridsärenden, våld i nära relationer, har ökat med cirka 25% under 
2021. Verksamheten har inom området en hög kompetens och fungerande 
processer och rutiner för både barn, offer samt våldsutövaren. Det pågår ett 
ständigt förbättringsarbete gällande de förebyggande insatserna. 

• Under hösten 2021 genomfördes en omorganisation där ytterligare en enhetschef 
tillsattes och Resursenheten bildades vilket innefattar öppenvård barn och familj, 
öppenvård och myndighet vuxna samt fältsekreterarna. 
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Verksamhetsuppföljning 

Individ- och familjeomsorg 
I april startade Lärcentrum i Tomelilla. Detta var ett projekt finansierat av skolverket och 
genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges distansstuderande elever 
möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever behov av stöd för att klara 
sin studier Sedan april 2021 så har mellan 29-63 elever varje månad tagit stöd av 
studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet och mellan 4-8 
elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Familjenämnden har beslutat att verksamheten 
ska fortgå även under 2022. 

Verksamheten har en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas i de 
fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga våld 
i nära relationer. Antal ärende har ökat under 2021 i jämförelse med de två senaste åren. 
Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet. I september 2021 har en ny 
samordnare för våld i nära relation tillträtt. Referensgruppen för våld i nära relation som 
finns i kommunen och vars syfte är att få en bred spridning av arbetet har utökats till att 
även innefatta verksamheter inom korttidsvistelse LSS och den dagliga verksamheten inom 
LSS. Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala 
behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om 
frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Dess digitala 
form möjliggör också ett arbete med skyddsplacerade där geografiskt avstånd tidigare krävt 
externa vårdköp. 

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

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

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

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

Intern kontroll 

Resultatet visar att kontrollerna har genomförts enligt den interna kontrollplan som 
beslutats i familjenämnden 2021. 

Arbetet med händelserapportering/avvikelser är ett sätt att systematiskt arbeta med 
förbättringar i verksamheten. Genom noggrann utredning och analys har de brister som 
uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt. 

Rutinen för skydds bedömning på Barn o familj är känd och följs. 

Efter granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn som 
fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig enhetschef. 

ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en god 
följsamhet och kännedom om rutinen. ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad 
och strukturerad intervju som används av missbruks och beroendevården. 

I familjefridsärende följs rutinen och är känd för medarbetarna. Granskningen har lett till 
att en arbetsgrupp arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och checklistor. 
Företrädare för samtliga verksamheter inom Individ och familj har fått uppdraget att 
revidera tidigare rutiner och göra processen tydlig i den nya organisationen. 

Efter att i maj 2021 gått igenom samtliga elever på SFI och skapat en ny samverkansrutin 
finns det nu tydliga planer och uppföljningar på samtliga elever. 

Privata utförare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ht 2021 ligger betygsresultaten aningen lägre än 20/21 i åk 9, men behörigheten till 
gymnasiet aningen högre. 

Intern kontroll 

Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för 
nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin 
granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro 
samt samverkan mellan förskola/skola och IFO. 

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

Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- och 
utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera andra informationsflöden 
finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist. Under 2022 kommer flera samarbeten 
kring rutiner initieras på olika nivåer. 

Privata utförare 

Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare vilka tillhandahåller 
skolskjutsen. Familjenämnden har beslutat om plan för uppföljning och granskning av 
leverantören. Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass Ab (9 april, 4 maj 
samt enbart kring särskoleskjuts 12 augusti). Vid uppföljningarna har leverantörens 
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och enligt 
avtal. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med 
leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 

Barn- och elevhälsan har vid tillfället i augusti informerat/utbildat chaufförerna kring 
bemötande av elever i behov av särskilt stöd. 

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

 

Kommentar: 
82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier. 5 arbetsmarknadsaktiviteter 
har genomförts (RoB, Grön arena 2 st, Möjligheternas väg, projekt FHS). Behörigheten 
till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger positiva omdömen gällande arbetet med 
lärmiljöer på förskolan ökar. Nöjdheten med praon ligger på ett fortsatt högt resultat. 

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.  
Kommentar: 
Det finns en positiv trend i åk 6 och gymnasiebehörigheten efter läsåret 20/21. 

Delaktighet och egenmakt  
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.  
Kommentar: 
5 brukarundersökningar har genomförts under året. 2 öppna aktiviteter har genomförts, 
Grön arena och Mötesplattformen för unga. 

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

 

Kommentar: 
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31 personer med extratjänster. Antalet unga kvinnor med försörjningsstöd har minskat 
från 35 st till 10 st. Arbetsmarknadsdag har ej kunnat genomföras på grund av Covid-19. 
Denna kommer genomföras i maj 2022. 

Trygghet och hälsa 

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.  
Kommentar: 
projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 kommuninvånare och det 
bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats för långtidssjukskrivna 
invånare som har ekonomiskt bistånd. Genomförda studiebesök i näringslivet. 
Långtidssjukskrivna med försörjningsstöd och Grön arena har genomförts. 

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.  
Kommentar: 
Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala 
behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om 
frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Jourlägenhet 
är inrättad. Nätverk i SÖSK igångsatt. barn- och utbildning har lämnat information för 
uppdatering av hemsida. 

Ekonomi 
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Intäkter 196 805 207 584 192 267 15 317 

Kostnader -596 698 -615 
010 

-606 
320 

-8 690 

Summa -399 893 -407 
426 

-414 
053 

6 627 

Familjenämnden redovisade ett överskott på 6 627 tkr. Överskottet beror på flera faktorer 
men framför allt på gymnasieverksamheten. Antal gymnasieelever var 30 färre än 
budgeterat. Överskottet inom individ och familj beror framför allt på att HVB- placeringar 
för både unga och vuxna varit under budget. Ett antal ansvarsområde visar ett överskott 
medan andra visar ett underskott. De största budget avvikelserna finns redovisade i tabellen 
nedan. 

Individ och familj 

1. Arbete och försörjning 647 tkr 

2. Barn och Unga 581 tkr 

3. Ledning och politik 540 tkr 

Barn och utbildning 

1. Gymnasiet 5 861 tkr 
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2. Barnpeng/skolpeng 1 213 tkr 

3. Förskole- och skolenheter i Tomelilla kommun -1 120 tkr 

4. Ledning och politik -1 079 tkr 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Investering, IKT -2 056 -1 286 -1 500 214 

Inventarier, skolan -807 -1 149 -1 500 351 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och 
familj 

    

Summa investeringar -2 863 -2 435 -3 000 565 

Under året köptes det in 290 datorer via ett nytt avrop till elever i åk 4 och 9. I samband 
med detta köptes det även in vissa reservdelar, för att ha ett litet lager från start. 

Barn och utbildning har även köpt 84 Ipads, till förskolor och skolor. Under året köptes 
även 33 personaldatorer som fördelades mellan skolans och förskolans personal. 

Individ- och familjeomsorg 
Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Ledning och politik -7 942 -4 938 -5 478 540 

Barn och unga -30 194 -29 992 -30 573 581 

Arbete och försörjning -15 739 -16 788 -17 435 647 

Arbetsmarknadsenheten -2 219 -3 104 -3 172 68 

Kommunal vuxenutbildning -6 659 -6 453 -6 340 -113 

Summa nettokostnader -62 753 -61 275 -62 998 1 723 

Individ och familj redovisar ett överskott på 1 723 tkr. Överskottet beror framför allt på att 
HVB- placeringar för både unga och vuxna varit under budget; främst placeringarna för 
unga ger ett stort överskott. Annat som bidrar till överskottet är färre inhyrd personal 
under hösten och mer statsbidrag än beräknat; främst till vuxenutbildningen. 

Individ och familj har målinriktat arbetat med att minska placeringar på hem för vård eller 
boende (HVB) och i stället arbeta med insatser i familjen på hemmaplan. 

Kommunala vuxenutbildningen har ett litet underskott och detta är på grund av större 
volymer. Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört 
med budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står 
för cirka 10% av kostnaderna. 

Försörjningsstödet har minskat med 1 700 tkr jämfört med föregående år. Samtidigt har vi 
minskade intäkter från Migrationsverket med 2 000 tkr. 
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Barn och utbildning 
Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Gymnasiet -75 459 -73 307 -79 168 5 861 

Barn och utbildning, barn 1-16 år -58 924 -60 277 -59 186 -1 091 

Barnpeng/skolpeng -188 
389 

-196 
447 

-197 
660 

1 213 

Ledning och politik -14 368 -16 120 -15 041 -1 079 

Summa nettokostnader -337 140 -346 151 -351 055 4 904 

Barn och utbildning redovisade ett överskott på 4 904 tkr. 

Överskottet beror framförallt på gymnasiet. Även om överskottet beror till viss del på lägre 
kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar så är den främsta anledningen färre 
elever än budgeterat. Antal elever minskade under hösten med 20 och det var 30 färre än 
budgeterat för helår. 

Underskottet under barn och utbildning 1–16 år förklaras med budgetöverskridande för 
några skolenheter samt ökade kostnader för grundsärskolan (placeringar i annan kommun). 
Förskolan har ekonomin i balans. 

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

Underskottet inom ledning och politik beror till delar av högre kostnader för skolledning 
än budgeterat hösten 2021. Kostnader och budget för 2022 avseende skolledning/politik är 
i balans. 

Förskolorna fick statsbidrag "mindre barngrupper" och detta uppgår till 2,5 mnkr. 
Grundskolorna fick ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och det beloppet uppgår till 8,8 
mnkr för 2021. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Ulrika Ahrlin  
Titel: Biträdande skolchef 
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18487 
Mobil: 0709-958487 
 

Diarienummer: FN 2021/79 
 
Datum 14 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - intern kontroll 
årsredovisningen 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll 2021, 
handlingsid: Fn 2022.622 och lägger denna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Denna rapport innehåller verksamheternas sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av intern kontrollplan gällande Individ- och 
familjeverksamheten och Barn- och utbildningsverksamheten, samt 
dokumentation av dess kontrollpunkter och både eventuella direktåtgärder och 
granskningar. 
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan 
för nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. 
Individ och familj  
Arbetet med internkontroll sätter fokus på risker och brister i verksamheten 
och skapar en medvetenhet i verksamheten om vad som behövs för att 
bedriva en transparent verksamhet med god ekonomi och kvalitet. Resultatet 
visar att kontrollerna genomförts enligt plan.  
 
Arbetet med händelserapportering/avvikelser gör att ett kvalitetsarbete görs 
systematiskt i verksamheterna. Genom noggrann utredning och analys har de 
brister som uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt.   
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Rutinen för skyddsbedömning på Barn och familj är känd och följs. Efter 
granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn 
som fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig 
Enhetschef.   
ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en 
god följsamhet och kännedom om rutinen. (ASI står för Addiction Severity Index 
som är en standardiserad och strukturerad intervju som används av missbruks och 
beroendevården) I familjefridsärende följs rutinen och är känd för medarbetarna. 
En grupp som arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och 
checklistor har tillsatts. Företrädare för samtliga verksamheter inom Individ 
och familj har fått uppdraget att revidera tidigare rutiner och göra processen 
tydlig i den nya organisationen. Efter att i maj 2021 gått igenom samtliga elever 
på SFI och skapat en ny samverkansrutin finns det nu tydliga planer och 
uppföljningar på samtliga elever.  
 
Barn och utbildning 
Barn och utbildning har genomfört sin granskning enligt plan, det vill säga 
granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro samt samverkan mellan 
förskola/skola och IFO. 
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar 
frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, 
samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. 
Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på samtliga skolor, är en insats för att i 
högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och åtgärder. 
Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- 
och utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera andra 
informationsflöden finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist. 
Under 2022 kommer flera samarbeten kring rutiner initieras på olika nivåer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen syftar till att höja kvaliteten i förhållande till det ekonomiska 
utrymmet. 

Barnperspektivet 
Uppföljningen syftar till att höja kvaliteten av kommunservicen för 
medborgarna i Tomelilla kommun. 
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön. 

Uppföljning 
Intern kontrollplan och granskningar utifrån densamma görs varje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-02-14. 

Uppföljning internkontrollplan, årsredovisning 2021 – Familjenämnden, handlingsid: 
Fn 2022.622. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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Uppföljning internkontrollplan, årsredovisning 2021– Familjenämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Individ och familj  
Arbetet med internkontroll sätter fokus på risker och brister i verksamheten och skapar en medvetenhet i verksamheten om vad som behövs för att 
bedriva en transparent verksamhet med god ekonomi och kvalitet. Resultatet visar att kontrollerna genomförts enligt plan. 

Arbetet med händelserapportering/avvikelser gör att ett kvalitetsarbete görs systematiskt i verksamheterna. Genom noggrann utredning och analys 
har de brister som uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt.  

Rutinen för skyddsbedömning på Barn o familj är känd och följs. Efter granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn 
som fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig Enhetschef.  

ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en god följsamhet och kännedom om rutinen. (ASI står för Addiction Severity 
Index som är en standardiserad och strukturerad intervju som används av missbruks och beroendevården) I familjefridsärende följs rutinen och är känd för 
medarbetarna. En grupp som arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och checklistor har tillsatts. Företrädare för samtliga verksamheter 
inom Individ och familj har fått uppdraget att revidera tidigare rutiner och göra processen tydlig i den nya organisationen. Efter att i maj 2021 gått 
igenom samtliga elever på SFI och skapat en ny samverkansrutin finns det nu tydliga planer och uppföljningar på samtliga elever. 

 
Barn och utbildning 
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning 
har genomfört sin granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro samt samverkan mellan förskola/skola 
och IFO. 
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, 
samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på samtliga skolor, är en insats för att i 
högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och åtgärder. 
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Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- och utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera 
andra informationsflöden finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist. Under 2022 kommer flera samarbeten kring rutiner initieras på olika 
nivåer. 
 
Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Granskning 
Riskid 3 

Risk Avvikelser rapporteras inte vilket leder till att systematiskt kvalitetsarbete uteblir 

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

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Totalt har det rapporterats 19st avvikelser under 2021. 7 st BoF, 12 st Arbete och försörjning/Vuxen 
 
 
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

I händelserapporteringen under 2021 kan det konstateras att verksamheterna använder händelse/avvikelserapportering som en 
kvalitetssäkring, vilket får ses som mycket positivt. Detta har föranlett att det systematiska kvalitetsarbetet blivit en naturlig del i allas 
arbete och med hjälp av utredning och analyser förbättra de processer och rutiner som finns. 1 avvikelse har lett till en Lex Sarah-
rapport. Utifrån utredningen och analysen av den, ska en grupp tillsättas med företrädare från de olika verksamheterna 
sammankallas. Gruppen med företrädare för Skola, Individ o familj och LSS kommer även att få uppdraget att gemensamt en rutin 
för hur vi samverkar. Arbetet med att ta fram en samverkansprocess och en förtydligande rutin beräknas vara klart juni 2022. 

Granskningstidpunkt Januari 2022 

Utförd av Utförd av Administratör Jenny Delfin, samordnad av Kvalitetschef Daniel Nilsen 

 
 
 
Granskning 
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Riskid 4 

Risk Utebliven eller brist i skyddsbedömningen 

Kontrollmoment  Aktualiseringar och anmälningar under en utvald månad, journalgranskning 
 
 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Ingen åtgärd krävs 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

 Skyddsbedömning gjord i samtliga av de 5 granskade ärendena 
 

Granskningstidpunkt Januari 2022 

Utförd av Utförd av Administratör Camilla Ohlsson, samordnad av Kvalitetschef Daniel Nilsen 

 
 
Granskning 
Riskid 5 

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

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

 
Kontrollmetod Journalgranskning  

 
Omfattning/ avgränsning - Samtliga nya ärenden inom vuxen/missbruk.  

- Samtliga familjefridsärenden.  
- Kontrollera samtliga barn placerade i familjehem eller HVB. Födda – 03 med födelsedag under perioden  

 
Sammanfattande resultat 
av granskningen 

- Samtliga som har varit aktuella för ASI-utredning eller uppföljning har genomförts under 2021. 
- Alla familjefridsärenden har två handläggare.  
- I samtliga ärenden där FREDA-farlighetsbedömning bör göras enl rutin, har genomförts. 
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-  5 ungdomar har fyllt 18 varav två har haft uppföljningssamtal. 
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

- Vid kontroll i verksamhetssystemet kan vi konstatera att det inte alltid framkommer i registreringen av nya ärenden att det 
är två handläggare i familjefridsärende, men vid närmare granskning följs rutinen och samtliga ärenden har två handläggare. 
Ett arbete har påbörjats för att titta över samtliga processer och rutiner. I det arbetet kommer verksamheten även titta över 
hur vi registrerar familjefridsärende i verksamhetssystemet.  

- 3 ungdomar saknar uppföljningssamtal inför sin 18-årsdag. Enhetschef för BoF har inlett ett arbete för att se över rutinen 
och tillsammans med arbetsgruppen förbättra så att den blir tydlig och följs på samtliga barn som fyller 18. 

 
 

Granskningstidpunkt Januari 2022 

Utförd av  Journalgranskning genomförd av administratör Jenny Delfin och Camilla Ohlsson  
Journalgranskning av ASI-utredningar genomförd av socialsekreterare Lars Häggqvist 
Samordnad av Kvalitetschef Daniel Nilsen 

 
Granskning 
Riskid 6 

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

Kontrollmoment Finns det individuella uppföljningar SFI  

Kontrollmetod Stickprov  

Omfattning/ avgränsning Samtliga elever på SFI 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Samtliga kontrollerade har individuella uppföljningar  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Ingen åtgärd föreslås. 
Sedan maj 2021 finns det en tydlig rutin där Verksamhetschef på SFI och ansvarig på Arbetsmarknadsenheten har kontinuerliga 
avstämningar var 5:e vecka. I och med denna rutin har alla elever tydliga arbetsplaner och kontinuerliga uppföljningar. 
  

Granskningstidpunkt Januari 2022 
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Utförd av  Tina Svensson, enhetschef  

 
 
 

Granskning 
Riskid 2 

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

Kontrollmoment Främjande av elevnärvaro. 

Kontrollmetod Granskning av rutiner 

Omfattning/ avgränsning Samtliga rutiner 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

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

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Närvarorutinerna skiljer sig åt på skolorna. Samtliga registrerar frånvaro i Infomentor men uppföljningen skiljer sig åt. 
Detta behöver inte vara en nackdel då förutsättningarna ser olika ut på olika skolor. Dock bör samtliga skolor arbeta 
evidensbaserat gällande kartläggning och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro. Därför har ett arbete påbörjats som ska 
spridas till samtliga skolor kring just detta – den valda modellen kallas Nytorpsmodellen.  
 
Elever som är frånvarande från skolan under en lång period har uppmärksammats allt mer på senare tid. Men trots det är 
kunskapen om vad som orsakar problematisk skolfrånvaro och hur problemet ska hanteras begränsad. Sambandet mellan 
förskola och skola har inte heller klarlagts förutom att vi ofta kan se att det är samma barn/elever som redan tidigt missar 
den pedagogiska stimulans och utmaning som de har rätt till.  
 
I Tomelilla kommun, inom Barn och Utbildning har vi i nuläget några modeller för hur vi ska främja skolnärvaro och 
identifiera frånvaromönster. Detta skiljer sig inte från övriga kommuner inom SÖSK som också har brottats med 
liknande utmaning. Barn och utbildning har dock en gemensam insatstrappa som tydligt visat när och hur skolfrånvaro 
ska hanteras. Denna insatstrappa har tillsammans med Samrådsgrupp barn och unga kommit att revideras under VT-21. 
Under VT-20 förde Samrådsgrupp barn och unga en diskussion kring att främja skolnärvaro och behovet av att inventera 
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fungerande modeller. Efter avslutad inventering nåddes slutsatsen att det inom varje kommun fanns olika modeller för 
kartläggning och att ett tydligt evidensbaserat underlag saknades kring de respektive modeller som användes. 
Samrådsgrupp barn och unga nådde slutsatsen att skolorna behöver komma in i ett tidigt skede, då förebyggande och 
främjande insatser är avgörande för ett framgångsrikt arbete. Vidare nåddes enighet kring att vi behöver en 
evidensbaserad modell som bas. Målet med att hitta en gemensam modell inom SÖSK är bland annat att underlätta 
möjligheten till uppföljning kring de elever/familjer som flyttar inom och mellan kommuner samt skapa ett underlag för 
Samrådsgrupp barn och unga att nystarta arbetet med att främja skolnärvaro. 
 
Valet av Nytorpsmodellen grundades i att Samrådsgrupp barn och unga saknade kartläggningsverktyg inom SÖSK där 
barnet själv kunde vara med och skatta sin situation. De verktyg som fanns/användes var modeller där vuxna intervjuade 
barn och sedan formulerade deras svar. Elevhälsocheferna i SÖSK kom under en föreläsning kring problematisk 
skolfrånvaro i kontakt med Anna Borg. Anna Borg är en av grundarna till Nytorpsmodellen och har skrivit boken 
Utanförskap i skolan: förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen.  I Nytorpsmodellen ingår ett antal olika strategier som syftar till 
att skapa adekvat bemötande, tydlighet, förutsägbarhet, struktur, personliga mål och motivation vilket ger skolan en 
systematik i sitt arbete. Samrådsgrupp barn och unga valde att satsa på en utbildning kring Nytorpsmodellen och 
bestämde att varje kommun skulle utse en pilotskola och att vi inom SÖSK skulle försöka få till en spridning mellan olika 
skolstadier. Utbildningen finansieras av stimulansmedel från stat och SKR.  
 
Under VT-21 har respektive pilotskola utsett en grupp där bland annat rektor ingått samt elevhälsochef.  Utbildningen 
har genomförts digitalt och fokus har legat på kartläggningsverktyget vilken har pågått samtidigt som arbetet med att testa 
modellen har pågått. Under VT-21 har Samrådsgrupp barn och unga har tillsammans pilotskolorna också tagit fram en 
insatstrappa för att främja skolnärvaro där varje steg och åtgärd tydligt härleds till rätt profession. Insatstrappan har 
kommit att få vissa kommunspecifika inslag men är överlag likadan inom hela SÖSK. Under HT-21 kommer arbetet med 
Nytorpsmodellen att gå in i ett mer skarpt läge och alla pilotskolorna har bland annat ett uppföljningsmöte med Anna 
Borg och ansvariga utbildare. Ytterligare pilotskolor kommer utses och målet är att alla skolor i SÖSK använder sig av 
Nytorpsmodellen. 
 
https://nytorpsmodellen.se/nytorpsmodellen.html 
 

Granskningstidpunkt September 2021 

Utförd av  Fredrik Höglund, enhetschef Barn- och elevhälsan 
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Granskning 
Riskid 1  

Risk 9 

Kontrollmoment Samverkan mellan IFO och förskola/skola 

Kontrollmetod Granskning av dokument 

Omfattning/ avgränsning Samtliga dokument 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- och utbildning, orosanmälningar från 
skola/förskola till IFO. Flera andra informationsflöden finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Det finns i journalsystemet Prorenata en rutin för hur rektorer eller personal för elevhälsan ska göra vid orosanmälningar till 
IFO. Denna har följts under året vid samtliga tillfällen (99 anmälningar har gjorts via systemet) utom en, personen som missat 
rutinen har nu fått ytterligare utbildning. I övrigt finns inga nedskrivna rutiner. Dock samverkar BoU och IFO i fler ärenden 
men inga nedskrivna rutiner finns varför det ofta blir personbundet och brist i kontinuitet. Barn- och utbildning efterfrågar 
tidigare samverkan kring till exempel elevfrånvaro, tydligare informationsflöde vid familjehemsplaceringar och samverkan 
kring familjer för att öka föräldraförmågan. Även diskussioner kring genomförandet av SIP (samordnad individuell plan) 
önskas. 
Bristen på samverkan har även uppmärksammats av IFO och 2022 kommer flera samarbeten kring rutiner initieras på olika 
nivåer. 

Granskningstidpunkt Dec 2021 

Utförd av  Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 11 Dnr FN 2021/103 

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 
2022.353. 

Ärendebeskrivning 
Sedan familjenämnden i Fn § 118 sammanträdesprotokoll 26 november 2021 beslutat 
om vilka kontrollpunkter som ska ingå i den interna kontrollplanen fastställs slutligt 
familjenämndens interna kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

Ekonomiska konsekvenser 
God uppföljning ger bättre kvalitet på verksamheten. 

Barnperspektivet 
Barns villkor gynnas av god uppföljning som ger kvalitet. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Under året 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 
2022.353. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.396. 

Familjenämnden internkontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 
2021.3966. 

59



 

 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts. 

Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712. 

Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 169/2021: 

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens 
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över risker/kontrollpunkter som ska 
ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 

Fnuu § 44/2021: 

Familjenämnden beslutar anta punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens 
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över risker/kontrollpunkter som ska 
ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 

Fn § 118/2021: 

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista 
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt 
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och 
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 
Fnifu § 32/2022: 
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 32 Dnr FN 2021/103 

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Sedan familjenämnden i Fn § 118 sammanträdesprotokoll 26 november 2021 beslutat 
om vilka kontrollpunkter som ska ingå i den interna kontrollplanen fastställs slutligt 
familjenämndens interna kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

Ekonomiska konsekvenser 
God uppföljning ger bättre kvalitet på verksamheten. 

Barnperspektivet 
Barns villkor gynnas av god uppföljning som ger kvalitet. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Under året 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 
2022.353. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.396. 

Familjenämnden internkontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 
2021.3966. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts. 

 

Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712. 

Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar 
ärendet till familjenämnden utan förslag till beslut. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Familjenämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

BoU 
10 

Brist i hantering av 
hotsituationer 

3 Enheternas rutiner Granskning av dokument Samtliga enheter Bitr skolchef Familjenämnden I delårsrapporten 

BoU 
19 

Otillbörlig påverkan 3 Upplevelsen av 
otillbörlig påverkan 

Enkät Samtliga rektorer, 20 
% av lärare, 
förskollärare och 
övrig personal på 
skolor och förskolor, 
samtlig administrativ 
personal (5 st) 

Bitr skolchef Familjenämnden I årsbokslutet 

BoU 
20 

Brister vid 
mottagandet 
/hantering av 
nationella prov 

3 Kommer proven fram 
till eleven utan risk för 
att bryta sekretess 

Intervjuer Administrativ 
personal, rektorer, 
lärare 

Bitr skolchef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
3 

Risk att tappa bort 
patienter/brukare/Kli
enter vid 
övergången till nytt 
verksamhetssystem 

6 Granskning Stämma av mot kontroll 
lista från Treserva 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I årsbokslutet 

IFO 
4 

Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister 

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
6 

Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer 

6 Granskning Granska lokala rutiner och 
hantering av tillbud, för 
hot och våld i 
verksamheten 

Samtliga enheter Socialchef Familjenämnden I årsbokslutet 
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Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 118 Dnr FN 2021/103 

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista 
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt 
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och 
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 

Ärendebeskrivning 
Som en del av arbetet med intern kontroll, har familjenämndens utbildningsutskott 
och familjenämndens individ- och familjeutskott beslutat om förslag till risker och 
kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan 2022. 

Utskottens förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i individ- och 
familjeomsorgens bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 10, 19 och 20 i barn- och 
utbildningsverksamhetens bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 169/2021, handlingsid: Fn 2021.3659. 

Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621. 

Fnuu § 44/2021, handlingsid: Fn 2021.3739. 

Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

 

Beslutet skickas till: 

  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

 

66



Riskanalys 2022 FNUU
Familjenämnden

Risk
-id

Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Risk att … (händelse)
inträffar på grund av …
(orsak), vilket leder till …
(konsekvens).

Sann
olikh

et

Kon
sekv
ens

Ris
kvä
rde

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken?
Är den:

- Acceptabel

- Befintliga åtgärder/ inbyggda
kontroller bedöms räcka

- Granskning

- Direktåtgärder

Komment
ar
Varför bedöms
risken vara
acceptabel,
befintliga
åtgärder/inbyg
gda kontroller
vara
tillräckliga,
vara föremål
för granskning
eller
direktåtgärder.

Till intern
kontrollpl
an

Risker, bruttolista

1

Personuppgiftsincident –
Röjande av personuppgifter
vid dataöverföring Möjlig Kännbar 2 Acceptabel

2

Generell kompetensförlust
(kompetensförsörjning)

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder
bedöms räcka

Det
kommunöv
ergripande
arbetet
med
åtgärder för
att öka
attraktivitet
en som
arbetsgivar
e anses
tillräckliga

3
Brister i hantering av
kränkande särbehandling
(dokumentation, spårbarhet)

Sannolik Lindrig 2 Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

Rutin finns,
systemstöd
sutveckling

67



behövs,
men
medför inte

4 Elever (berättigade) går
miste om studiehandledning

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

5

Bristande ändamålsenlighet
lokaler/utemiljö

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

Översyn av
lokaler
kommer att
ske på
annat vis

6
Bristande tillgänglighet
(undervisning)

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

Tillgängligh
etsanalyser
genomförs

7

Brister i HLR och
brandskyddskunskap

Mindre
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Rutiner för
HLR/brand
skydd
implemente
rade och
följs

8 PDV-rutiner Mindre
sannolik

allvarlig 2 Behov av nya rutiner

9 Skolskjutsar, säkerhet och
kompetens

Mindre
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Kontroll/up
pföljning via
avtal (del
av
upphandlin
gskrav)

10 Hantering av hotsituationer Möjlig Allvarlig 3 Granskning Samtliga
enheter ska
ha
upparbetad
rutin

11 Barn som försvinner under
verksamhetstid

Mindre
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Risken låg,
pga rutin
och
arbetssätt

12
Mindre
sannolik Allvarlig 2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Inarbetade
rutiner följs

68



Bristande rutiner, inrymning,
utrymning

och övning
genomförs

13 Felaktig betalning av
avgiftstaxa
(förskola)/barnpeng

Möjlig Kännbar 2 Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

I en
avvägning
mellan
kontrollinsa
ts och
förväntad
risk

14 Brister i elevregistrering vid
in/utflytt

Mindre
sannolik

Kännbar 1 Acceptabel Fördröjning
ar/eftersläp
ningar kan
förekomma
men
acceptabelt

15 Röjande av elever med
skyddad identitet

Mindre
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Upparbetad
e rutiner
finns och
bedöms
följas.

16 Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik Kännbar 3 Granskades 2020 Variationer i
elevvolyme
r påverkar
nämndens
förutsättnin
gar och
kommunen
s totala
ekonomi.
Utgör en
mkt viktig
planeringsf
örutsättning
.

17 OB-omsorgen tillgång
till plats/volymer

Sannolik Kännbar 3 Variationer i
volymer gör
att platser
är svåra att

69



erbjuda och
verksamhet
en är
svårplanera
d.

18 Felavhjälpande vid
fastighetsfel

Sannolik Kännbar 3 Verksamhet
erna ska
avgränsa
miljöer som
kan vara
farliga
utifrån att
fel
uppkommit.

19 Otillbörlig påverkan Sannolik Kännbar 3 Granskning Risk finns
för att
vårdnadsha
vare eller
annan
genom
sätten att
visa sitt
missnöje
kan få olika
beslut.

20 Brister vid
mottagande/hantering av
nationella prov

Sannolik Kännbar 3 Granskning

Utgick från granskning
2020 på grund av
inställda Nationella prov

Finns
rutiner men
brister vid
leverans
har skapat
risker att
provsekrete
ssen röjs
tidigare år

Tidigare granskningar

Samverkan/rutiner
Socialtänst/skola

Sannolik Kännbar 3 Granskning 2021
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Elevfrånvaro Sannolik Kännbar 3 Granskning 2021

16 Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik Kännbar 3 Granskades 2020 Variationer i
elevvolyme
r påverkar
nämndens
förutsättnin
gar och
kommunen
s totala
ekonomi.
Utgör en
mkt viktig
planeringsf
örutsättning
.

Tilläggsbelopp/tilläggsresurs
används felaktigt

Sannolik Kännbar 3 Granskning 2020 För att
säkerställa
att
beslutade
tilläggsresu
rser
kommer
behövande
elever till
godo

Brister i skolpliktsbevakning Sannolik Kännbar 3 Granskning 2020 Så att vi
har rutiner
för att inte
något barn
ska gå
miste om
skolgång.

Ensamarbete förskola/fritids
(öppning och stängning)

Möjlig Allvarlig 3 Granskning 2020 En ökad
risk och
känsla av
utsatthet

Övergångar mellan
stadier/skolformer

Sannolik Kännbar 3 Granskning 2020 Risk för att
elevers
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Med fokus på särskilt stöd
och tilläggsbelopp

särskilda
behov
missas vid
övergångar
mellan
stadier och
skolor.

Förklaringar till riskanalysens kolumner
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall.
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

● Omvärldsrisker
● Verksamhetsrisker
● Finansiella risker
● Risker för förtroendeskada
● Bristande efterlevnad av regelverk
● Redovisningsrisker
● Legala risker
● IT-baserade risker
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Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risken att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.

Sannolikhet
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet:
- Mindre sannolik
- Möjlig
- Sannolik

Konsekvens
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser:
- Försumbar
- Lindrig
- Kännbar
- Allvarlig

Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens.

0 - Mindre sannolik och försumbar
0 - Mindre sannolik och lindrig
0 - Möjlig och försumbar

1 - Mindre sannolik och kännbar
1 - Möjlig och lindrig
1 - Sannolik och försumbar

2 - Mindre sannolik och allvarlig
2 - Möjlig och kännbar
2 - Sannolik och lindrig

3 - Möjlig och allvarlig
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3 - Sannolik och kännbar

4 - Sannolik och allvarlig

Åtgärdsförslag
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och åtgärdas. Det är inte alltid självklart att de risker som har högst riskvärde ska åtgärdas
först. Det kan exempelvis vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och har en låg kostnad.

Beskriv åtgärden/åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta genomförandet och uppföljningen.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Utförande
Ange när i tiden åtgärden/åtgärderna ska vara utförda exempelvis månad alternativt Q1 för kvartal 1, Q2 för kvartal 2 etc.

Överförs till internkontrollplan
Risker som har riskvärde:

0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner
2 Bör följas upp
3 – 4 Ska följas upp
4 Bör åtgärdas omgående

Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som bör åtgärdas omgående bör ingå i den interna kontrollplanen.
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Riskanalys 2021 
 
Verksamhet: XX 
 

1  Löneanalyslistan -rätt lön till rätt person 3 2 6 Direktåtgärd  EC /Ekonom 
ska ta ut listan 
månatligen 

 

2  Att frånvarorapportering inte sköts av 
medarbetare 

3 2 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 VoO har en 
gemensam 
adm som 
granskar TC 
varje månad 

 

3  Risk att tappa bort 
patienter/brukare/Klienter vid övergången 
till nytt verksamhetssystem 

3 2 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Bygga upp ett 
kontrollmomen
t initialt 

 

4  Introduktion av nya medarbetare 3 3 9 Granskning  Följsamhet till 
rutin för intro 

 

5  SIP att rutinen följs 2 3 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Avvikelser vid 
avsteg från 
rutin är 
tillräckligt 

 

6  Hantering av hot och våldsituationer 2 3 6 Granskning  Finns lokala 
rutiner? 

 

7  Brist i brandskyddsarbetet 3 3 9 Direktåtgärd  Inventering av 
behov pågår 

 

8  Rutin för barn som upplevt våld saknas 3 3 9 Direktåtgärd    

9  Att sekretessuppgifter inte skickas till fel 
personer. 

2 3 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Ny rutin 2021  

10  Lex sarah utredningar i pappersform 
innebär en risk i hanteringen 

2 2 4 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

   

11  Ansökningar fastnar i systemet för 
automatiseringen av försörjningsstöd  
 

3 2 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Administratör 
kontrollerar 
systemet 
dagligen 

 

12  Att inte hämta ut postlistan varje dag 2 3 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Finns 
arbetsinstrukti
on för ansvarig 
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13  Brister i att diarieföring av avtal 2 2 4 Acceptabel  Pågående 
utbildning 

 

14  Risker vid vakanser 2 2 4 Acceptabel  EC ansvarar 
för fördelning 
av 
arbetsuppgifter 
under 
vakansen 

 

Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
 
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
 
Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 
Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 
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Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.  
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Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
 

 
Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
 

 
 
Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 30 Dnr FN 2021/122 

Granskning av våldsutsatta personer i 
nära relationer 

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

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
familjenämndens arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt 
sätt men att frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa 
att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där 
våld/hot förekommer. 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas familjenämnden att:  
- Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel 

även lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en 
kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska 
intentionen i frågan.  

- Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om 
våld i nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och 
förtroendevalda att uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt 
arbete eller bland sina kollegor.  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 30 forts. 
 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag till 
yttrande från familjenämnden: 

Familjenämnden fortsätter att utveckla arbetet med våldsutsatta personer i nära 
relationer genom att bland annat ta fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer samt hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen ska utgå 
från Regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2021-2023. 

Strategins utgångspunkter är följande: 

• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer 

• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld  

• Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet 

• Funktionshinderperspektiv 

• Barnets rätt och barnets bästa 

• Hbtqi-personers rättigheter  

• Förbättrad samverkan och styrning  

• Kunskapsbaserat arbete 

I densamma kommer en del att handla om kompetensutveckling och spridning av 
information. En aktivitet ska vara att utforma en övergripande grundläggande 
utbildningssatsning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som vänder 
sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Tomelilla kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att upprätta en fram en plan för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 
samt hedervåld och förtryck ger inga ekonomiska konsekvenser för familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Verksamheten har rutiner för 
hur barnet får skydd och stöd i dessa situationer. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 30 forts. 

Uppföljning 
Planen kommer att beslutas och följas upp av familjenämnden vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.394. 

Revisorerna § 64/2021 Granskning av Tomelilla kommuns arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer, handlingsid: Fn 2021.4109 

Missivskrivelse - Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer signerat, 
handlingsid: Fn 2021.4110. 

SLUTLIG Rapport Våld i nära relationer Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2021.4111. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar 
ärendet till familjenämnden utan förslag till beslut. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 64 Dnr KS 2021/227 

Granskning av Tomelilla kommuns arbete 
med våldsutsatta personer i nära 
relationer 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relation. Syftet med granskningen har varit att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
familjenämndens arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt 
sätt men att frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa 
att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där 
våld/hot förekommer. 

Utifrån granskningen konstaterar revisorerna att familjenämnden tagit fram 
stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära 
relation ska handläggas. Vidare konstateras att det kontinuerligt sker utbildning och 
kompetensutveckling för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill 
samverkansformer med kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära 
relationer. Revisorernas bedömning är att det är viktigt att samverkan fortsätter att 
utvecklas framförallt avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld där det enligt 
revisorernas bedömning finns ett behov av kompetensutveckling. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts 

 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-07, handlingsid: Ks 
2021.4300 

SLUTLIG_Granskningsrapport_Våld i nära relationer_Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2021.4333 

Missivskrivelse Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer_signerat, 
handlingsid: Ks 2021.4312 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att rapporten även skickas till kommunstyrelsen 
för kännedom. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden 

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat arbetet med våldsutsatta personer i 
nära relation. Syftet med granskningen har varit att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens arbete med våld i 
nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan behöver lyftas på en 
kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan 
uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer.

Utifrån granskningen kan vi konstatera att nämnden tagit fram stödprocesser, instruktioner och 
checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära relation ska handläggas. Vidare kan vi konstatera att 
det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar med dessa frågor. Det 
finns därtill samverkansformer med kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära 
relationer. Vår bedömning är att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt 
avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom. Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-03-
10. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar 
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
3b

04
62

c-
d4

9f
-4

f8
0-

9b
e7

-0
20

3e
c4

b5
9e

3

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2021-12-14 10:33:11
BankID refno:  84cc961a-d3eb-4f6d-9e1d-8c472cbe0289

88



 

© 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. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av arbetet med 

våldsutsatta personer i nära 

relationer 
Rapport  
Tomelilla kommun 

 

 
 
 
  
 

KPMG AB 

2021-12-14 

Antal sidor 12 

 

 

89



 

 1 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
 
 2021-12-14 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 
2.2 Avgränsning 4 
2.3 Revisionskriterier 4 
2.4 Metod 4 

3 Resultat av granskningen 5 
3.1 Mål och handlingsplan 5 
3.2 Riktlinjer och rutiner 6 
3.3 Kompetensutveckling 8 
3.4 Samverkan 8 

4 Slutsats och rekommendationer 11 
 
 
 

90



 

 2 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
 
 2021-12-14 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2021. 
Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens 
arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan 
behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens 
verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer. 
Arbetet med våld i nära relationer är organiserat inom familjenämnden och Individ och 
familjeomsorgen i Tomelilla kommun. Dock är våld i nära relation ett ämne som 
spänner över kommunens alla olika verksamheter och kommuninvånare.  
Vi ser positivt på det framåtsyftande systematiska arbete som pågår avseende 
framtagande av stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende 
avseende våld i nära relation ska handläggas. 
Vidare kan vi konstatera att det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling 
för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill samverkansformer med 
kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära relationer. Vår bedömning är 
att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt avseende ärenden 
som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi familjenämnden att:  

— Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel även 
lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en kommunövergripande 
handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska intentionen i frågan.   

— Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om våld i 
nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och förtroendevalda att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland sina 
kollegor. 
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2 Bakgrund 
Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen1 stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer2 framgår att 
socialnämnden ska erbjuda stöd och hjälp samt insatser i det akuta skedet, på kort sikt 
samt på lång sikt till: 

- våldsutsatta vuxna, 
- den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin 

partner, eller                                      
- den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld. 

Vidare av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att socialnämnden bör kunna erbjuda 
stöd och hjälp i form av bland annat: 

- information och råd 
- stödsamtal 
- hjälp att ordna stadigvarande boende 
- stöd i föräldraskap 
- förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och  
- hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. 

Polisen och Skatteverket. 
Kommunen är också ansvarig för att socialtjänstens personal har den kunskap och de 
förmågor som krävs, och personalen ska också enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
regelbundet få kompetensutveckling inom området, mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. 
Med anledning av ovanstående har vi av Tomelilla kommuns förtroendevalda revisorer 
fått i uppdrag att kartlägga arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer och om 
arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

− Finns det framtagna mål för arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
och hur följs dessa upp? 

 
1 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 
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− Finns det en handlingsplan avseende arbetet med våldsutsatta personer i nära 
relationer? 

− Finns det riktlinjer och rutiner inom socialtjänsten för arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer och efterlevs dessa i verksamheten? 

− Sker det utbildning/kompetensutveckling inom området av de som arbetar med 
dessa frågor? 

− Finns det upprättade samverkansformer med andra myndigheter och 
organisationer? 

− Hur fungerar samverkan i de fall den enskilde behöver insatser både från 
kommunen och regionen (Samordnad individuell plan, SIP)? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar familjenämnden. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om nämnden uppfyller: 

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 

• Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4 Våld i nära 
relationer 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
- Studier och analys av relevanta dokument. 
- Intervju med socialchef, kvalitetsutvecklare Stöd och omsorg, enhetschef Barn och 

familj, enhetschef Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Avstämning 
har även skett med ordförande i familjenämnden. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats. 
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3 Resultat av granskningen 
Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektören. 
Förvaltningen är indelad i tre olika verksamheter och ett kommunledningskontor. Inom 
verksamheten Stöd och omsorg omfattas bland annat av Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten som ansvarar för arbetet med våld i nära relationer. 
Under vår intervju med tjänstepersoner i ovan nämnda verksamhet uppges dock att 
frågor och ärende avseende våld i nära relationer kan uppmärksammas av samtliga 
verksamheter inom kommunen.  

3.1 Mål och handlingsplan 
Sedan 2019 har Tomelilla kommun en ny målmodell som innebär att kommunen 
arbetar med färre mål som tar sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras.  
Kommunfullmäktige har tagit fram tre målområden: 

- Hållbar utveckling 
- Delaktighet och egenmakt 
- Trygghet och hälsa 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter ihop sina åtgärder och mätetal till 
nämndmålen.  
Av budgeten för 2021 har familjenämnden inte något specifikt mål avseende våld i nära 
relation men under målområde Trygghet och hälsa har familjenämnden antagit målet 
att Kommuninnevånaren känner sig trygg och känner tillit till verksamheten. 
Verksamheten uppger att våld i nära relationer faller indirekt in under det målet.  
Enligt uppgift från vår intervju framgår att det i verksamhetsplanen för 2020 fanns en 
upprättad aktivitet avseende våld i nära relationer som innebar att de under året skulle 
förtydliga processen våld i nära relation.  
Ett flertal kommuner i Sverige har valt att ta fram en handlingsplan för arbetet med våld 
i nära relationer för att stärka stödet till personer som är utsatta för våld. Syftet med en 
handlingsplan är att säkerställa att Individ och familjeomsorgsverksamheten fullgör sina 
skyldigheter enligt socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och att insatserna 
är av god kvalitet. En handlingsplan tydliggör även kommunens politiska intention för 
kommunens arbete med våld i nära relationer vilket i sin tur aktiverar verksamheterna 
att arbeta med frågan.  
Enligt uppgift saknas en handlingsplan avseende arbetet med våldsutsatta personer i 
nära relationer i Tomelilla kommun. I intervjuer framhålls att verksamheten arbetar 
utifrån stödprocesser, instruktioner och checklistor och att dessa ger ett tillräckligt stöd i 
arbetet. För vidare beskrivning se avsnitt 3.2. 
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3.1.1 Bedömning 
Utifrån vår granskning är vår bedömning att det saknas specifika mål för arbetet med 
våldsutsatta personer. Dock kan vi konstatera att nämnden har brutit ned 
kommunfullmäktiges målområde Trygghet och hälsa och inom ramen för det arbetet 
uppges våldsutsatta personer ingå.  
Vi bedömer att det skulle finnas ett värde i att fastställa ett kommunövergripande mål 
avseende våld i nära relation då ämnet inkluderar alla kommuninvånare, det vill säga 
även alla anställda inom kommunens verksamheter.  
Utifrån att Tomelilla kommun och familjenämnden inte har en upprättad handlingsplan 
för arbetet med våld i nära relationer bedömer vi att familjenämnden bör utarbeta en 
sådan handlingsplan. Frågan bör med fördel lyftas till kommunstyrelsen genom 
utarbetandet av en kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den 
politiska intentionen i frågan.   

3.2 Riktlinjer och rutiner 
För hanteringen av ärenden som rör våld i nära relationer har Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten tagit fram en Stödprocess av våld i nära relationer som 
beskriver hur olika moment i ärendehandläggningen ska hanteras. Stödprocessen 
beskrivs hur socialsekreterare ska gå tillväga vid olika omständigheter, bland annat när 
det finns barn i familjen, om den våldsutsatta har skyddad identitet och kontakt med 
våldsutövaren.  
Stödprocesser är ett sätt för att tydliggöra aktiviteter, ansvar och roller för att 
säkerställa en ändamålsenlig handläggning av ärenden avseende våld i nära 
relationer. De stödprocesser som finns inom ramen för detta område är Stödprocess av 
våld i nära relation och Stödprocess om en förälder avlider till följd av våld i nära 
relation. Av dessa stödprocesser framgår vem på enheten som ansvarar för olika 
aktiviteter, till exempel när en individ ringer in via telefon eller då ett familjefridsärende 
inkommer till socialtjänsten. Därutöver beskrivs när aktiviteter ska göras, utförandet 
och dokument/system som är aktuella att använda sig av. Dessa anvisningar finns för 
olika processer i handläggningen, från mottagandet av ärendet till avslutandet av 
eventuella insatser.   
För att kunna diskutera riskfaktorer och göra en riskbedömning med de personer som 
utsatts för våld har en Instruktion säkerhetsplanering tagits fram. Syftet med 
instruktionen är att vara ett stöd i riskbedömningen som genomförs tillsammans med 
den utsatte och eventuella barn. En del i säkerhetsplaneringen för de personer som 
inte är beredda att lämna eller återvända hem är att diskutera vad denne hittills har 
gjort och vad personen kan göra för att minimera risker för sig själv och eventuella 
barn. Till instruktionen finns även en framtagen checklista att utgå ifrån vid 
riskbedömningen.  
Ärenden avseende våld i nära relationer kan aktualiseras på flera olika sätt, exempelvis 
orosanmälningar kring barn som far illa. Genom direkt telefonkontakt eller att personen 
ifråga är aktuell inom någon annan verksamhet i kommunen och att våld i nära relation 
uppmärksammas. 
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Det vanligast sättet är att utsatt person tar kontakt med jourverksamheten i det akuta 
skedet. Ett möte bokas in med berörd person och det är alltid två socialsekreterare 
som initialt möter den utsatta personen. Efter att FREDA-frågor3, 
farlighetsbedömningen och säkerhetsplaneringen genomförts ska relevant stöd 
erbjudas utifrån vad som framkommit. Exempel på stöd är öppenvårdsinsatser, skyddat 
boende, motiverande samtal och i vissa fall erbjuds jourlägenhet i det akuta skeendet.  
När en fördjupad kartläggning är genomförd ska relevant stöd erbjudas utifrån vad som 
framkommit. Exempel på stöd är öppenvårdsinsatser, skyddat boende och 
motiverande samtal.  
Under vår intervju framgår att våld i nära relationer har ökat det senast året i 
kommunen vilket uppges bero på antingen en reell ökning eller att fler har fått kunskap 
om att stöd och hjälp finns att få i kommunen. Familjenämnden får månatligen statistik 
avseende ärenden om våld i nära relation.  

 

3.2.1 Bedömning  
Utifrån vår granskning och de underlag vi har tagit del av är vår bedömning att det finns 
en upprättad organisation kring hur ett ärende avseende våld i nära relation ska 
hanteras. Vi bedömer vidare att det finns stödprocesser, instruktioner och checklistor 
för arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer och att dessa efterlevs i 
verksamheten.  

 
3 FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära 
relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. Utvecklingen av 
FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen. 
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3.3 Kompetensutveckling 
Enligt uppgift har Tomelilla kommun en utbildningsportal som används för samtliga 
utbildningar som erbjuds och genomförs inom Stöd och omsorg. Kommunen har köpt 
in grundläggande webbutbildning om våld som Nationellt centrum för kvinnofrid har 
tagit fram. Utbildningen finns tillgänglig via utbildningsportalen. Enligt socialchefen är 
ambitionen att samtliga som är anställda inom Stöd och omsorg ska gå denna 
utbildning.  
I våra intervjuer framkommer att område Myndighet har gått en grundutbildning om 
våld i nära relationer. Personal som jobbar med farlighetsbedömningar har även gått 
spetskompetensutbildningar för att fördjupa sina kunskaper ytterligare. 
Enligt uppgift är Tomelilla kommun sedan år 2019 medlemmar i Kompetenscentrum 
mot våld i nära relationer. Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära 
relationer för yrkesverksamma och drivs av Malmö stad. Ett 20-tal kommuner i Skåne 
har skrivit avtal och arbetar tillsammans med kompetenscentrum med visionen att 
synliggöra och motverka våldet i Skånes kommuner. Personal från vård och omsorg, 
LSS, socialpsykiatri, myndighet och öppenvård deltar i utbildningar som 
kompetenscentrum organiserar och genomför.  
Verksamhetsföreträdare uppger vid intervjuer att de utifrån kompetenscentrum utformat 
en strategi med utbildningar som vänder sig till olika verksamheter inom kommunen, 
inte enbart de som arbetar med sociala frågor. Inbjudningar till utbildningarna skickas 
ut via kommunens HR-avdelning.  
Vid våra intervjuer framhålls att det under 2018 utarbetades en Våld i nära relationer-
grupp i Stöd och omsorg där olika professioner från olika verksamheter deltar. I 
gruppen genomförs fokusgrupper för att exempelvis diskutera de fastställda rutinerna 
och olika informationsinsatser. Enligt uppgift ingår medlemmarna i gruppen ofta i 
nätverk med andra kommuner. I november 2021 planeras en träff mellan gruppen och 
kommunerna i Sydöstra Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) med syfte att 
dela erfarenheter.   

3.3.1 Bedömning 
Utifrån vår granskning är vår bedömning att det inom nämnden kontinuerligt sker 
utbildning och kompetensutveckling kring våldsutsatta personer i nära relationer för de 
tjänstemän som arbetar med dessa frågor. Vi kan även konstatera att det sker 
samverkande erfarenhets- och informationsinsatser inom ramen för deltagande 
kommuner i Sydöstra Skånes nätverk.  
Ärenden avseende våld i nära relationer ökar vilket innebär att det med stor 
sannolikhet är någon av kommunens medarbetare som också utsätts för våld i nära 
relation och därför är det viktigt att säkerställa att utbildning inom området sker 
regelbundet och att alla anställda i kommunen får kunskap i ämnet. 

3.4 Samverkan 
I Tomelilla kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som styrs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I lokala brottsförebyggande rådet finns 

97



 

 9 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
 
 2021-12-14 

representanter från olika delar av förvaltningen, exempelvis säkerhetssamordnare, 
skola, kultur och fritid, socialtjänst och gata/park tillsammans med räddningstjänst och 
polis. Gruppen träffas regelbundet, planerar och genomför tillsammans större och 
mindre aktiviteter för att stärka tryggheten och förebygga brott lokalt. 

Sydostkommunerna har ett upprättat nätverk (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) 
som träffas regelbundet för att dela erfarenheter kring våld i nära relationer. Detta 
nätverk har funnits sedan 2018 och en av enhetscheferna i Individ och 
familjeomsorgsverksamheten är utsedd samordnare för detta nätverk. 

I början av 2021 ökade samarbetet mellan Sydostkommunerna då en gemensam 
säkerhetsorganisation startade upp. Säkerhetsorganisationen bygger på en basresurs i 
varje kommun men en gemensam styrning för att bättre klara utmaningarna idag och 
framöver.  Säkerhetsorganisationen arbetar med frågor avseende hot och våld. 
Ett nätverk mellan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Skurup är i uppstartsfasen 
och det handlar om att möjliggöra att kommunerna kan hjälpa varandra när 
jourlägenheter behöver användas för personer som exempelvis blivit utsatta för våld. 
Detta ligger utanför de övriga samverkansformerna och det är det kommunala 
bostadsbolagen som medverkar. 
Länsstyrelsen Skåne samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att 
förebygga våld. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets 
våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. 
Inom ramen för denna samverkan har Tomelilla kommun exempelvis ansökt om medel 
från länsstyrelsen för att starta upp en chatt för personer som utsätts för våld och som 
vill komma i kontakt med kommunen. Kommunen fick dock avslag på sin ansökan men 
de har en fortsatt dialog kring Länsstyrelsen kring hur ett sådant verktyg skulle kunna 
utformas. Under vår intervju fick vi information om att samverkan med länsstyrelsen 
inte har varit så aktivt de senaste två åren med anledning av coronapandemin.  
När det gäller hedersrelaterat våld framgår i våra intervjuer att det behövs ytterligare 
erfarenhetsmässig kunskap för att möta de individer som blir utsatta för hedersrelaterat 
våld eller finns risk. Enligt de som intervjuats är det svårt att tillhandahålla den 
kompetensen i en mindre kommun som Tomelilla.  
Malmö stad har upprättat Resursteam heder Skåne som är en pilotsatsning för att 
skapa en regional stödstruktur för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet 
med pilotsatsningen är att stärka kompetensen i kommunernas egen verksamhet för 
ökad kontinuitet, kvalitet och långsiktighet i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck. Satsningen finansieras av dess medlemskommuner och Länsstyrelsen i 
Skåne. Resursteamet bedöms av de intervjuade vara väldigt värdefullt med tanke på 
att det saknas kunskap och erfarenhet kring arbete med hedersrelaterat våld i 
kommunen. Genom resursteamet får de utbildning och erfarenheter från hur andra 
kommuner arbetar med dessa frågor.  
Individ- och familjeomsorgsverksamheten köper tjänster vad gäller socialjour av 
Vellinge kommun utanför arbetstid, det vill säga kvällar och helger. Socialjouren nås för 
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Tomelilla kommuns innevånare via larmnumret 112 vilket bland annat framgår av 
information på kommunens hemsida. Socialjouren återkopplar och rapporterar ärenden 
som de tagit emot och samverkan bedöms av de intervjuade fungera väl. 
I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att 
kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när de 
bedömer att insatser behöver samordnas. Planen syftar till att ge en överblick och göra 
det lättare att samarbeta över gränserna och se vilka insatser som ger bästa möjliga 
effekt för den enskilde.  
Vid vår intervju framgår att de som arbetar med våld i nära relationer vanligtvis kommer 
in i det akuta skedet, gör en kartläggning och riskbedömning för att sedan slussa vidare 
till verksamheter som stötta och hjälpa till med diverse åtgärder och det upprättas inte 
SIP:ar inom ramen för det akuta omhändertagandet. 

3.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att familjenämnden har upprättat samverkansformer med olika kommuner 
och myndigheter i frågor som berör våld i nära relationer. Vi ser det som viktigt att 
samverkan fortsätter att utvecklas, framförallt i ärenden som rör hedersrelaterat våld 
där det idag saknas en strukturerad samverkan och behov av kompetensutveckling. Vi 
ser även ett behov av att samverkan stärks i enskilda ärenden där insatser krävs från 
både regionen och kommunen och att det formuleras i en samordnad individuell plan.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens 
arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan 
behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens 
verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer. 
Arbetet med våld i nära relationer är organiserat inom familjenämnden och Individ och 
familjeomsorgen i Tomelilla kommun. Dock är våld i nära relation ett ämne som 
spänner över kommunens alla olika verksamheter och kommuninvånare.  
Vi ser positivt på det framåtsyftande systematiska arbete som pågår avseende 
framtagande av stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende 
avseende våld i nära relation ska handläggas. 
Vidare kan vi konstatera att det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling 
för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill samverkansformer med 
kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära relationer. Vår bedömning är 
att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt avseende ärenden 
som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi familjenämnden att:  

— Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel även 
lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en kommunövergripande 
handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska intentionen i frågan.   

— Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om våld i 
nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och förtroendevalda att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland sina 
kollegor. 

 
Datum som ovan 

KPMG AB 
 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
 

Emma Garpenholt    
Kommunal revisor    
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 10 Dnr FN 2021/123 

Otillåten påverkan 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 har KPMG på uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer granskat 
kommunstyrelsen, vård-och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och 
familjenämnden avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. 
Revisionen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner från de olika 
verksamheterna samt intervjuer med politiker från granskade nämnder. Kommunens 
revisorer lämnar genom KPMG förslag på ett antal rekommendationer. 

 

Rekommendationerna är ibland riktade till enskild nämnd, exempelvis 
byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen och kommenteras inte vidare i 
familjenämndens svar till kommunens revisorer.  

 Två rekommendationer som revisorerna föreslår är riktade till samtliga granskade 
nämnder, därigenom också familjenämnden: 

 

- Att riskanalyser återkommande genomförs specifikt för området 
oegentligheter inkluderande otillåten påverkan. 

- Att säkerställa informations och utbildningsinsatser avseende området 
tillhandahålls politiker och tjänstemän 

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE: 

 

- Inför 2022 har familjenämnden, beslutat om intern kontroll avseende 
förekomsten av otillåten påverkan, område barn-och utbildning, dvs 
familjenämnden har inkluderat området inom sitt intern kontrollarbete. Även 
framgent inför kommande budgetår kommer ”otillåten påverkan”  
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 10 forts. 

återkomma i riskförteckningen, den så kallade bruttolistan som ställs upp 
inför arbetet med riskanalys/intern kontroll. Utfallet i kommande riskanalyser 
vilar till delar på utfallet av den särskilda interna kontroll granskning för 2022. 
Därigenom anser familjenämnden att nämnden uppfyller rekommendationen 
avseende specifik riskanalys vilken kommer leda till förebyggande åtgärder. 

- Intern kontroll uppföljningen 2022 i kombination med de insatser 
kommunstyrelsen beslutar utifrån rekommendationerna från kommunens 
revisorer kommer i sin tur ge svar på vilka slags utbildnings- och 
informationsinsatser som behövs, såväl för tjänstepersoner som för politiker.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förebyggande arbete gentemot oegentligheter och otillåten påverkan ger 
goodwill-vinster och är gynnande för kommunens varumärke. De direkta 
ekonomiska konsekvenserna är inte överblickbara.  

Barnperspektivet 
Ej aktuellt i detta ärende 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt 

Uppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.395. 

Revisorerna § 65/ 2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan, handlingsid: Fn 2021.4113. 

Missivskrivelse - Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
signerat, handlingsid: Fn 2021.4114. 

Granskningsrapport - Otillåten påverkan, Slutlig version, handlingsid: Fn 2021.4112. 

Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 
2021.3966. 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 10 forts. 

Tidigare behandling 
Fn § 118/2021: 

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista 
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt 
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och 
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 

Revisorerna § 65/ 2021: 

Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet 
mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Fnifu § 31/2022: 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Revisorerna 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 31 Dnr FN 2021/123 

Otillåten påverkan 

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

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 har KPMG på uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer granskat 
kommunstyrelsen, vård-och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och 
familjenämnden avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. 
Revisionen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner från de olika 
verksamheterna samt intervjuer med politiker från granskade nämnder. Kommunens 
revisorer lämnar genom KPMG förslag på ett antal rekommendationer. 

 

Rekommendationerna är ibland riktade till enskild nämnd, exempelvis 
byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen och kommenteras inte vidare i 
familjenämndens svar till kommunens revisorer.  

 Två rekommendationer som revisorerna föreslår är riktade till samtliga granskade 
nämnder, därigenom också familjenämnden: 

 

- Att riskanalyser återkommande genomförs specifikt för området 
oegentligheter inkluderande otillåten påverkan. 

- Att säkerställa informations och utbildningsinsatser avseende området 
tillhandahålls politiker och tjänstemän 

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE: 

 

- Inför 2022 har familjenämnden, beslutat om intern kontroll avseende 
förekomsten av otillåten påverkan, område barn-och utbildning, dvs 
familjenämnden har inkluderat området inom sitt intern kontrollarbete. Även 
framgent inför kommande budgetår kommer ”otillåten påverkan”  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 

 

återkomma i riskförteckningen, den så kallade bruttolistan som ställs upp 
inför arbetet med riskanalys/intern kontroll. Utfallet i kommande riskanalyser 
vilar till delar på utfallet av den särskilda interna kontroll granskning för 2022. 
Därigenom anser familjenämnden att nämnden uppfyller rekommendationen 
avseende specifik riskanalys vilken kommer leda till förebyggande åtgärder. 

- Intern kontroll uppföljningen 2022 i kombination med de insatser 
kommunstyrelsen beslutar utifrån rekommendationerna från kommunens 
revisorer kommer i sin tur ge svar på vilka slags utbildnings- och 
informationsinsatser som behövs, såväl för tjänstepersoner som för politiker.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förebyggande arbete gentemot oegentligheter och otillåten påverkan ger 
goodwill-vinster och är gynnande för kommunens varumärke. De direkta 
ekonomiska konsekvenserna är inte överblickbara.  

Barnperspektivet 
Ej aktuellt i detta ärende 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt 

Uppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.395. 

Revisorerna § 65/ 2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan, handlingsid: Fn 2021.4113. 

Missivskrivelse - Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
signerat, handlingsid: Fn 2021.4114. 

Granskningsrapport - Otillåten påverkan, Slutlig version, handlingsid: Fn 2021.4112. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 

 

Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 
2021.3966. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar 
ärendet till familjenämnden utan förslag till beslut. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 65 Dnr KS 2021/226 

Granskning av Tomelilla kommuns 
förebyggande arbete mot otillåten 
påverkan 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet 
mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt 
bedöma om berörda nämnders arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten 
påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut 
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll 
avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår 
att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla 
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller 
finns på plats i tillräcklig utsträckning. 

  

107



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 65 forts 

 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet 
mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-07. Handlingsid: Ks 
2021.4301 

Granskningsrapport_Otillåten påverkan_Slutlig version, handlingsid: Ks 2021.4314 

Missivskrivelse  Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan_signerat, handlingsid: Ks 2021.4315 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

108



MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders 
arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och 
tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av 
granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla 
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller finns på plats i 
tillräcklig utsträckning.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen och berörda nämnder för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Styrelsens och nämndernas yttrande ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2022-03-17. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta 
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof 
Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
68

98
94

b-
26

2a
-4

e4
3-

b7
17

-e
fd

a6
a9

fe
bd

2

109

mailto:olof.hammar@tomelilla.se


	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
68

98
94

b-
26

2a
-4

e4
3-

b7
17

-e
fd

a6
a9

fe
bd

2

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2021-12-14 11:21:27
BankID refno:  dfe6c8d7-1b58-48c0-8496-c19c82962dda

110



 

 1 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

Granskning av det förebyggande 

arbetet mot otillåten påverkan  
Rapport    
Tomelilla kommun 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG AB 

2021-12-14 

Antal sidor 18 

Antal Bilagor 1 

 

 

111



 

 1 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 3 

2 Inledning 4 
2.1 Syfte och revisionsfrågor 4 
2.2 Avgränsning 4 
2.3 Revisionskriterier 5 
2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 7 
2.5 Metod 7 

3 Resultat av granskningen 7 
3.1 Organisation och styrning 7 
3.2 Förebyggande insatser 9 

4 Slutsats och rekommendationer 16 

A Bilaga 1 18 
 
 

112



 

 3 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan.  
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders 
arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt 
sätt.  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut har säkerställt ändamålsenliga 
arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet 
mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår att det finns ett behov av att 
aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla utbildning samt att se över och 
säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller finns på plats i tillräcklig 
utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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2 Inledning  
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbete mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Verksamhet som bedrivs med offentliga medel ska förvaltas på ett säkert sätt och med 
en tillfredsställande intern kontroll. Saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig 
verksamhet och i myndighetsutövning är en förutsättning för efterleva lagens krav och 
för att förtroendet för kommunen och dess anställda ska upprätthållas. Kommunen 
ansvarar för att avsiktliga och oavsiktliga fel i beslutsfattandet och i 
myndighetsutövningen inte inträffar och att det finns ett förebyggande arbete som 
minimerar och hanterar risker för att anställda och förtroendevalda ska utsättas för 
otillåten påverkan i sin tjänsteutövning.   
Med otillåten påverkan avses ett agerande som syftar till att påverka någons 
tjänsteutövning. Påverkansförsöken kan beröra mutor och oegentligheter, trakasserier, 
hot och våld, skadegörelse och olägliga erbjudanden.  
Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport – Otillåten påverkan mot 
Myndighetspersoner 2016:3, finns en tendens att den upplevda utsattheten för otillåten 
påverkan hos tjänstemän och förtroendevalda har ökat.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
kommunen arbetar förebyggande för att hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och tjänstemän i deras uppdrag. Med granskningen vill revisorerna få underlag för att 
bedöma om styrelsens och nämndernas arbete mot otillåten påverkan sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om berörda nämnders arbetsformer, 
uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

— Har riskanalys och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har 
åtgärder vidtagits med anledning av detta? 

— Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och 
hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden 
och byggnadsnämnden. 
Granskningen har avgränsats till ett urval av verksamheter inom vård- och 
omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden som i sitt uppdrag och 
myndighetsutövning kan bli utsatta för otillåten påverkan. Granskningen berör både 
tjänstemän och förtroendevalda.  
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Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk mening; det är främst 
tjänstemannens uppfattning som avgör vad som är ”otillåtet” och olämpligt. En 
händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att 
påverka tjänsteutövningen1. Inom begreppet otillåten påverkan inryms dels 
trakasserier, hot och våld dels korruption.  

2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
I 6 kap 28 § framgår följande gällande jävsregler. Lagen säger att en förtroendevald 
eller en anställd är jävig om: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, 
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon 
närstående, 
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 
Enligt 29 § ska nämnden bortse från jäv om det är uppenbart att frågan om opartiskhet 
saknar betydelse. Av 30 § följer att en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en 
nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Enligt Riksrevisionens rapport Statliga myndigheters skydd mot korruption bör ett 
skydd mot korruption stå i proportion till verksamhetens identifierade risker. Åtgärder 
mot korruption bör således innehålla följande delar: riskanalys som inkluderar riskerna 

 
1 Hämtat från BRÅ:s rapport Att förebygga och hantera påverkansförsök, 2017 
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för korruption, förebyggande åtgärder för att minimera riskerna, etik – riktlinjer, 
utbildning och diskussion om etiska frågor, samt system för rapportering och hantering 
av misstankar. 
Riksrevisionen rekommenderar följande förebyggande åtgärder utifrån verksamhetens 
riskanalys: tydliga riktlinjer mot korruption som reglerar tjänstepersoners 
myndighetsutövande, fyra ögon-principen, arbetsrotation, kontroll, utbildning, samt nära 
ledarskap. I Bilaga 1 finns Riksrevisionens rekommendationer och identifierade 
riskområden beskrivet.   

2.3.2.2 Handbok - Att förebygga och hantera påverkansförsök 
Brottsförebyggande rådet har i denna handbok2 identifierat centrala delar för det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. För att få en säker organisation krävs 
arbete på både strategisk och operativ nivå. Den strategiska delen handlar till stor del 
om långsiktiga och generellt förebyggande åtgärder, som med fördel kan vidtas av flera 
olika funktioner inom organisationen. Säkerhets- och personalfunktionerna är här 
särskilt viktiga, liksom högre ledning och närmaste chef. Arbetet för en säker 
organisation inkluderar till exempel utbildningar för att öka medvetenheten hos alla 
medarbetare, liksom värdegrundsarbete och riskanalyser. På den operativa nivån 
handlar det dels om att förebygga otillåten påverkan, dels om reaktiva åtgärder när 
något har inträffat. I handboken framhålls även vikten av att rapportera alla risker, 
tillbud incidenter för att skapa förutsättningar för att göra relevanta riskbedömningar. 
BRÅ har i tidigare rapporter konstaterat att den drabbade är mest benägen att 
rapportera konkreta händelser som uppfattas vara allvarliga. Våld och skadegörelse 
rapporteras i hög grad. Således selekteras vissa typer av rapporter fram (Granér 2004, 
Brå 2015:19). Däremot rapporteras otillbörliga erbjudanden mycket sällan, och 
trakasserier rapporteras i tämligen liten utsträckning. 

2.3.2.3 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och Kommuner 2021 
Välfärdsbrott, korruption och otillåten påverkan ökar inom kommunerna. I rapporten 
från SKR framgår att otillåtna försök att påverka kommunens tjänstepersoner är ett 
ökande problem. Många kommuner saknar kompetens, verktyg och en bra samordning 
för att motverka välfärdsbrottslighet och påverkansförsök. Rapporten har intervjuat 
tjänstpersoner i 30 kommuner där den samlade bilden från de intervjuade är en önskan 
om ökad kunskap och strukturerat arbete kring välfärdsbrott och otillåten påverkan. 
Utsatthet för otillåten påverkan i det dagliga arbetet kan bli grogrunden för en 
tystnadskultur. Det utgör både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. 
Tjänstepersoner i socioekonomiskt utsatta områden vittnar dessutom om kriminella 
som försöker påverka beslut. SKR lyfter i rapporten fram vikten av en levande 
diskussion om otillåten påverkan på arbetsplatsen samt betydelsen av det interna 
arbetet med rutiner för incidenthantering och stöttning till medarbetare.  

 
2 Daterad 2017 
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2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden.  

2.5 Metod 
Vi har genomfört intervjuer med kommundirektör, kanslichef och säkerhetssamordnare. 
Därtill har vi intervjuat verksamhetschefer och avdelningschefer inom stöd och omsorg, 
barn och utbildning och samhällsbyggnad.  
Inom respektive verksamhetsområde har vi intervjuat medarbetare som arbetar med 
myndighetsutövning inom bygglov, försörjningsstöd/stöd och omsorg samt utbildning.    
Presidierna i byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämndens samt familjenämnden 
har även intervjuats.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och styrning  

3.1.1 Organisation och ansvar  
Det finns ingen funktion i kommunen som har ett tydligt uttalat ansvar för att aktivt 
arbeta för att utveckla det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan eller mot 
oegentligheter generellt. Av intervjuerna framgår att detta ansvar följer 
linjeorganisationen och samtliga chefer har i sin chefsroll ett uppdrag att arbeta 
förebyggande mot otillåten påverkan i de verksamheter där detta utgör en risk.  
I sakkontrollen framhålls att den nya säkerhetsorganisation, mellan ett antal kommuner 
i Sydöstra Skåne, som är under utveckling, delvis har ett uppdrag att förebygga 
otillåten påverkan, tex genom förebyggande arbete mot hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda.   

3.1.2 Kommunövergripande styrdokument, riktlinjer och rutiner 
I kommunen finns ett antal kommunövergripande styrdokument och reglemente som 
reglerar området korruption, oegentligheter och arbetet mot otillåten påverkan. 

3.1.2.1 Reglemente för intern kontroll  
Av reglementet, beslutat at kommunfullmäktige den 15 februari 2021 och gällande från 
och med den 1 mars 2021 följer att varje nämnd/styrelse ansvarar för att den interna 
kontrollen är tillfredsställande. Den interna kontrollen ska vara en del i det vardagliga 
arbetet. Genom den interna kontrollen säkerställer nämnderna att den egna 
verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter samt 
Tomelilla kommuns reglemente, budget och övriga styrdokument. Reglementet ger 
vägledning genom att tillhandahålla en lista med riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker. På listan finns bla risker för förtroendeskada, verksamhetsrisker, 
bristande efterlevnad av regelverk och legala risker.  

117



 

 8 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

3.1.2.2 Reglemente för att undvika korruption och mutor 
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige 21 februari 2020. I dokumentet framgår 
att ”demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende för vår kommun fodrar att vi inte tillåter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete”. Reglementet 
definierar och beskriver olika typer av korruption, därtill klargörs hur förmåner ska 
betraktas, vilka som kan vara tillåtna och vilka som aldrig är tillåtna.  
Reglementet tillhandahåller ett antal kontrollfrågor medarbetare/förtroendevalda kan 
ställa sig själva om de blir erbjudna gåvor/tjänster. 
Det framhålls att det alltid är otillbörligt att ta emot något som kan framkalla 
tacksamhetsskuld. Särskilt inom omsorgsarbete och hälso- och sjukvården är det 
viktigt att de äldre/brukarna inte får intryck av att det krävs gåvor till personalen för att 
få den vård man är berättigad till. Personal bör enligt reglementet inte ta emot 
penninggåvor även om det rör sig om små belopp. Gåvor med realiserbart ekonomiskt 
värde t ex smycken, prydnadsföremål, konstverk och liknande är inte heller tillåtet att ta 
emot annat än om värdet är ringa. 
Utöver gåvor och testamentsförordnande i samband med vård saknar reglementet 
emellertid exemplifieringar av vanligt förekommande verksamhetsspecifika förmåner 
eller risker.  
Det tydliggörs att anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker 
att annan anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption 
eller andra handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller 
kanslichefen. Enligt reglementet kommer sådana anmälningar att utredas med hög 
integritet och den eller de som anmälan gäller kommer inte att få veta vem som har 
gjort anmälan. Av reglementet framgår inte hur sådan anmälan kan göras eller hur 
anonymitet kan säkras.  
Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att se över möjligheten att, tillsammans 
med grannkommunerna, skapa en gemensam visselblåsarfunktion som lever upp till de 
lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021. 
Frågor kring jäv och intressekonflikter berörs inte i detta reglemente och inte heller i 
annat reglemente/policy. I sakkontrollen framhålls att befintlig lagstiftning inom området 
bedöms vara tillräcklig och styrning/förtydligande inom kommunen i form av reglemente 
eller policy har inte varit aktuellt.   

3.1.2.3 Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun  
Det kommunövergripande dokumentet Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun, 
beslutat av central samverkan och senast reviderat 2015-05-27, redogör för definitioner 
av hot och våld, arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter och ansvar att utreda risker 
för hot och våld samt rutiner vid förekomst av hot och våld.  
Enligt rutinen ska enhetsspecifika handlingsplaner finnas för personal som riskerar att 
utsättas för hot eller våld. Riskbedömningar ska göras för enskilda arbetssituationer 
och arbetsplatsen i sin helhet. Sociala medier ska också beaktas i riskbedömningar. 
Befintliga riskbedömningar ska revideras årligen i samband med lokal 
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samverkansgrupp och arbetsplatsträffar. Dokumentet listar åtgärder som ska finnas vid 
hot- eller våldssituationer. 
Av rutinen framgår hur anställda som utsätts för hot eller våld ska omhändertas. Den 
drabbade ska tillsammans med arbetsgivaren bestämma åtgärder. Ansvarig chef 
ansvarar för uppföljning samt att informera skyddsombud.  
Arbetsskador och tillbud ska enligt rutinen rapporteras i LISA3 och utgångspunkten är 
att samtliga våldshändelser ska polisanmälas. Dokumentet beskriver också 
medarbetarens tillgång till stöd vid eventuell polisanmälan och rättegång. 

3.1.2.4 Med kundens fokus – serviceplan  
Dokumentet antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och innehåller 
förhållningssätt och förtydliganden kring hur kommunen ska arbeta med service.  
I dokumentet tydliggörs att god service inte alltid innebär att ge det som efterfrågas. Att 
det ibland krävs en prioritering som inte alltid gynnar den enskilde men som i ett 
helhetsperspektiv gynnar de som bor och verkar i kommunen. I de fall 
myndighetsutövningen innebär negativa beslut för den enskilde så ska 
serviceupplevelsen säkras genom att medarbetare tar sig tiden att förklara besluten. 

3.1.3 Bedömning 
Inom kommunen finns ett antal olika kommunövergripande reglementen, rutiner och 
planer som syftar till att tydliggöra kommunens ställningstaganden och hantering av 
korruption och hot och våld. Vi noterar att ovanstående inte berör frågan runt jäv och 
intressekonflikter. I reglementet för att undvika korruption och mutor tydliggörs att 
anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker att annan 
anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption eller andra 
handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller kanslichefen. 
Vi bedömer dock att det inte tydligt framgår hur en sådan anmälan ska gå till eller hur 
anonymitet kan säkras men att arbete pågår med att inrätta en visselblåsarfunktion 
som lever upp till de lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021.  
Vi bedömer att det finns kommunövergripande styrdokument som på ett mycket 
övergripande plan tydliggör vad som är gällande avseende representation i Tomelilla 
kommun.  

3.2 Förebyggande insatser  

3.2.1 Verksamhetsspecifika styrdokument, arbetsformer, rutiner och kontroller 
Nedan följer en kort redogörelse kring verksamhetsspecifika styrdokument, riktlinjer 
och rutiner som är aktuella för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan inom de 
i granskningen utvalda verksamheterna.  

 
3 LISA är kommunens system för rapportering av arbetsmiljörelaterade tillbud – och avvikelser. Systemet 
har bytt namn till STELLA.   
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3.2.1.1 Samhällsbyggnad – Bygglov  
Samhällsbyggnadschef och tf. bygglovschef beskriver att det pågår ett arbete med att 
utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som stärker 
förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning. Utbildningsinsatser är en del 
av arbetet. En del av den nya strukturen innebär att tf. bygglovschef och handläggare, 
två gånger i veckan, diskuterar och fördelar inkomna ärenden samt resonerar kring 
bedömningar.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök som tex 
ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i verksamheten var 
och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för 
otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade att de i sådan 
situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 
I de fall ett bygglovs-, tillsynsärende enligt PBL (där kommunen är sökande) ska 
hanteras av byggnämnden så tillämpas enligt uppgift rutinen att 
samhällsbyggnadschefen lämnar sammanträdet. Om ärendet inte ska hanteras av 
byggnämnden handläggs det inom bygglovsenheten och handläggare fattar beslut 
enligt delegationsordning. Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en 
inbyggd oberoenderisk genom att både teknik och service samt plan – och bygglov 
inryms inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är 
dessutom lönesättande chef för både bygglovschef och chef för teknik och service.  
Ovanstående upplägg förutsätter att bygglovschefen kan agera oberoende och vara 
fristående från samhällsbyggnadschefen, dels i sådana situationer där kommunen är 
sökande i ett enskilt ärende, dels i mer generella frågor så som budget och planering 
av verksamhet, bla tillsynsverksamhet.  Nuvarande upplägg där bygglovschef är inhyrd 
konsult med samhällsbyggnadschefen som beställare bidrar inte till att minska 
oberoenderisken eftersom kommunen är kund till den leverantör som samtidigt ska 
utöva myndighetsutövning i ärenden där kommunen är sökande.  

3.2.1.2 Barn och utbildning – Betyg, åtgärdsprogram och vissa disciplinära åtgärder  
Betygsättning är myndighetsutövning som sker långt ut i organisationen och det är den 
enskilda läraren som fattar myndighetsbeslutet. Av intervju med rektor upplever hen sig 
vara involverad i denna process och hen diskuterar betyg med lärare samt granskar 
samtliga betyg innan de godkänns. Några skriftliga riktlinjer eller rutiner avseende 
processen vid betygsättning har inte kommunicerats inom ramen för denna granskning. 
Dock framhålls att dialog med arbetslag och kollegor är en naturlig del av arbetet med 
betygssättning.  
Vid intervjuerna framhålls fastställda rutiner för skolplaceringar utifrån perspektivet 
otillåten påverkan. Av Rutin för skolplaceringar inför e-tjänst från 2020-12-11 framgår 
att flertalet är involverade i beslutsprocessen med skolplaceringar. Rutinen innehåller 
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ingen skrivning avseende hantering av eventuella påverkansförsök utan är en 
checklista för hur beslutsprocessen går till.  
Myndighetsbeslut avseende särskilt stöd och åtgärdsprogram följer en liknande 
struktur, där flera funktioner och kompetenser är involverade i arbetet inför sådana 
beslut.  
Enligt intervjuade har arbete pågått med att ta fram enhetsspecifika planer för hot och 
våld.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök än hot 
och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i 
verksamheten var och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller 
chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade 
att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 

3.2.1.3 Stöd och omsorg – Försörjningsstöd samt biståndsbeslut inom vård- och 
omsorg samt LSS 
”Rikltinjer för ekonomiskt bistånd” antagna av familjenämnden den 27 mars 2020 syftar 
till att skapa goda förutsättningar för en rättssäker handläggning och likvärdig 
bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå och insatser för stöd till 
självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet.  
I riktlinjerna finns stycket ”Förebygga felaktiga utbetalningar”. Det anges att felaktiga 
utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande 
om vad som gäller samt genom noggranna kontroller före utbetalning. Att kontrollera 
de uppgifter som sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd ingår som en 
del i utredning innan beslut fattas. Det uppges vilka uppgifter som ska kontrolleras 
samt vilka omständigheter som utgör risker för felaktiga utbetalningar. Riktlinjerna 
hanterar även under vilka omständigheter och inom vilka lagrum som kommunen kan 
utfärda återkrav och återsökning av bidrag. Därtill lyfts förfarandet vid misstanke om 
bidragsbrott.  
Intervjuade handläggare inom omsorg upplever inte att det finns tydliga riktlinjer för vad 
som är tillåtet att ta emot i samband med hembesök samt att frågan inte aktualiserats i 
arbetsgrupperna. De lyfter även fram att det saknas enhetsspecifika rutiner för hot och 
våld. Inom stöd framhölls att enhetsspecifika rutiner för hot och våld fanns på plats. 
Därtill framhålls att befintliga rutiner för rapportering av misstänkt korruption inte är väl 
kända ute i verksamheten och processen kring eventuell polisanmälan och 
tillgängligheten till stöd vid sådan situation upplevs även vara ett område där den 
interna kommunikationen kan utvecklas. 
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till de kommunövergripande 
dokumenten som omnämns i tidigare stycken. Avseende rutinen för anmälan av 
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arbetsskador och tillbud framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett 
utvecklingsområde. Det förefaller också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer 
subtila påverkansförsök än hot och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges 
inte vara kommunicerat i verksamheten var och hur man ska anmäla om man 
misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller 
majoriteten av de intervjuade att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef 
alternativt chefens chef. 

3.2.2 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan  
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns aktiviteter och uppföljningar 
som kan utgöra relevant input till det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
exempelvis möjliggörs en bild av förekomsten av otillåten påverkan genom rapportering 
av tillbud och incidenter samt medarbetarundersökningar. Inom ramen för kommunens 
tillbud- och avvikelsesystem för arbetsskador STELLA finns det enligt intervjuade ingen 
incidentkategori för otillåten påverkan. Incidenter rapporteras istället som ”våld” eller 
”hot”. Aspekten otillåten påverkan, om sådan är aktuell, blir i dessa fall något som 
medarbetare kan skriva in i ärendet som notering. Därtill framhåller intervjuade 
presidier att arbetsmiljöansvarets placering hos kommunstyrelsen påverkar 
nämndernas möjligheter/förutsättningar att skapa sig en bild av förekomsten av 
otillåten påverkan inom verksamhetsområdet. Av sakkontrollen framgår dock att det 
inte finns något som hindrar nämnderna att ta del av de tillbuds- och avvikelserapporter 
som sammanställs inom aktuellt verksamhetsområde.  
Medarbetarundersökningen som genomfördes under 2020 innehåller frågor som 
synliggör förekomst av hot och våld samt trakasserier. Den synliggör även vilken 
kategori av personer som utsatt medarbetaren för ovanstående. Frågor kring eventuell 
förekomst av mutor och korruption finns inte i enkäten. Det finns ingen specifik fråga 
som är inriktad på att synliggöra förekomsten av otillåten påverkan.  

3.2.3 Riskanalys och riskgrupper 
Det har inte genomförts någon specifik riskanalys avseende oegentligheter eller 
specifikt otillåten påverkan. Däremot framhålls vid intervjuerna att oegentligheter är ett 
område som beaktas inom ramen för den interna kontrollen och de riskanalyser som 
ligger till grund för nämndernas interna kontrollplaner.   
I kommunstyrelsens riskanalys 2021 identifieras risken att medarbetare och 
förtroendevalda utsätts för hot och våld i samband med sin tjänsteutövning på grund av 
missnöje, utsatt situation etc. Möjliga konsekvenser är enligt analysen bristande 
arbetsmiljö i form av eventuella skador, stress, sjukskrivningar och 
rekryteringssvårigheter. Befintliga åtgärder och kontroller bedöms som tillräckliga och 
risken föranleder därför ingen kontrollaktivitet. Påverkan på beslutsfattande har inte 
identifierats som potentiell konsekvens utifrån ovanstående. Därtill har 
kommunstyrelsen i planen 2021 beslutat om kontroller med koppling till förebyggande 
arbete mot oegentligheter, så som kontroll av följsamheten till attestreglementet, 
upphandling och inköp samt behörigheter i IT- system.  
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I byggnadsnämndens riskanalys 2021 identifieras risken att företag eller privatpersoner 
gynnas olagligt på grund av påverkan genom mutor eller jäv, riskvärdet bedöms till 4 
och befintliga åtgärder och inbyggda kontroller bedöms vara tillfredsställande. En 
annan risk som byggnadsnämnden identifierade var försämrad arbetsmiljö på grund av 
hot och våld. Konsekvenserna uppges vara svårigheter i att rekrytera och behålla 
personal snarare än att hot och våld kan påverka myndighetsutövningen. Den vidare 
hantering som framgår av analysen är arbete med bemötande och konflikthantering 
och riskerna föranleder ingen kontroll 2021. Därtill har nämnden i planen 2021 beslutat 
om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning.   
I familjenämndens riskanalys 2021 identifieras hantering av hot som en risk, dock med 
ett så pass lågt riskvärde att det inte föranledde någon hantering i form av kontroll inom 
ramen för den interna kontrollplanen. Familjenämnden granskade det hot-och 
våldsförebyggande arbetet med inriktning på ensamarbete i den interna kontrollplanen 
2020 och åtgärderna som vidtogs med anledning av den kontrollen ligger till grund för 
riskbedömningen inför 2021. Vi noterar att risken inte har identifierats utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Nämnden har inte heller identifierat risker som specifikt 
syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   
Vård- och omsorgsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan 2021 inte 
identifierat några risker med direkt koppling till oegentligheter eller otillåten påverkan. 
Nämnden har inte heller beslutat om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en 
rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   

3.2.4 Utbildning, information och aktualisering 
I intervjuer med presidierna i vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden framgår att risken för otillåten påverkan inte är något som 
uppmärksammats i de utbildningar som tillhandahållits förtroendevalda. Innebörden av 
jäv och hanteringen av detta samt definitioner av mutor och korruption uppges ha fått 
utrymme vid introduktionsutbildningen för nya förtroendevalda politiker samt inom 
ramen för övriga utbildningsinsatser som tillhandahölls 2019. Enligt de intervjuade 
presidierna finns upparbetade arbetssätt för att hantera jäv i de granskade nämnderna.  
Någon fördjupad diskussion kring tolkning av olika potentiella jävssituationer eller 
generella risker kopplat till oegentligheter och/eller otillåten påverkan specifikt har enligt 
intervjuade presidier inte diskuterats i nämnden. Intervjuade presidier upplever också 
att det finns ett behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande 
arbete mot oegentligheter. Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att ta fram en 
utbildningsplan för förtroendevalda under mandatperioden, enligt uppgift ska viss tid 
ägnas åt området mutor och korruption. Under hösten har det även initierats en 
seminarieserie för presidier och ledande tjänstemän. Seminarieserien är inriktad på 
samspelet mellan politik och tjänstemannaorganisationen, dilemman som kan uppstå i 
detta samspel samt kommunikationen. Intervjuade framhåller att otillåten påverkan 
indirekt kommer att belysas inom ramen för seminarieserien. 
När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
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oegentligheter och/eller otillåten påverkan. Inom ramen för introduktionsutbildningen för 
nya chefer och medarbetare tillhandahålls enligt intervjuade information om 
kommunens värdegrund och gemensamma styrdokument inklusive reglemente för att 
undvika korruption och mutor.   
Av intervju med rektor framgår att utbildning och aktualisering av ämnet korruption och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde inom verksamhetsområdet. Frågan har 
enligt uppgift inte aktualiserats i rektorsgruppen.  
Även handläggare inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet upplever att 
utbildning och introduktion avseende förebyggande arbete mot oegentligheter och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde. Kännedomen om kommunövergripande 
riktlinjer för mutor och korruption uppges av intervjuade variera bland handläggarna, 
rutin för hot och våld upplevs däremot vara väl förankrad bland medarbetare och 
chefer. Handläggare inom LSS och hemtjänst uppger att frågan kring otillåten påverkan 
inte aktualiseras kontinuerligt.  
Handläggarna inom individ – och familj framför att aktualiseringen av frågor rörande hot 
och våld varierar. Inom försörjningsstödet upplevs diskussionen av ämnet aktuellt och 
levande. Under ärendeomgångar och arbetsplatsträffar diskuteras vad som inte 
accepteras och vad som ska anmälas som tillbud. Diskussionerna lyfts fackligt och 
återkoppling ges månadsvis under arbetsplatsträffar. Risken för otillåten påverkan 
uppges vara en naturlig del av de diskussioner som förs kontinuerligt. Det finns rutiner 
för att lyfta upp komplicerade ärenden i personalgruppen för att resonera kring beslut. 
Vilka beslut som lyfts upp till diskussion styrs av handläggarna själva.  
Samtliga intervjuade framhåller att medarbetarsamtalen är ett forum där behovet av 
utbildning avseende ovanstående kan lyftas.  

3.2.5 Bedömning  
Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän? 

Inom ramen för de handläggningsprocesser, rutiner och verksamhetsområden som 
granskats inom ramen för denna granskning, så finns enligt vår bedömning aktiviteter, 
kontroller och initiativ som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning. Inom byggnadsnämndens verksamhetsområde bedrivs ett arbete 
med att utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som 
möjliggör en enhetlig hantering och stärker förutsättningarna för likvärdiga 
bedömningar.  
Inom ramen för introduktionsutbildningen för förtroendevalda politiker, chefer och 
medarbetare berörs kommunens värdegrund, de kommunövergripande 
styrdokumenten samt jäv och hanteringen av detta. I de verksamhets/enhetsspecifika 
introduktionerna tillhandahålls mer specifik information, exempelvis kring de lokala 
rutinerna för hantering av hot och våld. Samtliga intervjuade presidier framhåller att 
risken för otillåten påverkan inte är något som uppmärksammats i de utbildningar som 
tillhandahållits förtroendevalda. Intervjuade presidier upplever också att det finns ett 
behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter. 
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När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter och/eller otillåten påverkan. 
Sammantaget bedömer vi inte att granskade nämnder/styrelse fullt ut bedriver ett 
förebyggande arbete och aktiva insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän.  
Har risker och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har åtgärder vidtagits 
med anledning av detta? 

En grundförutsättning för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot otillåten påverkan 
är att ha en uppfattning om förekomsten. Eftersom kommunens 
medarbetarundersökning samt återrapporteringen av tillbud och avvikelser inte på ett 
tydligt sätt fångar upp medarbetarnas uppfattning kring förekomst av oegentligheter 
och/eller specifikt otillåten påverkan så har nämnderna begränsade möjligheter att 
utifrån kartläggning identifiera risker och riskgrupper.  
Vi noterar att kommunstyrelsen och granskade nämnder, i sina riskanalyser 2021, har 
identifierat risker som hör samman med otillåten påverkan, såsom risken för hot och 
våld i arbetet. Denna risk är dock belyst utifrån perspektivet arbetsmiljö och inte utifrån 
risken för otillåten påverkan. En del i det förebyggande arbetet är att ha en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten för att minska risken för att myndighetsutövningen inte är 
korrekt. Det kan handla om rutiner, kontroller och uppföljning för att förebygga och 
upptäcka fel. Byggnadsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan identifierat 
en kontroll som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning 
och inom kommunstyrelsens interna kontrollplan finns kontroller som har en direkt 
koppling till förebyggande arbete mot oegentligheter generellt. I familjenämndens och 
vård- och omsorgsnämndens riskanalyser och interna kontrollplaner 2021 finns inga 
risker som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning eller kontroller med direkt koppling till förebyggande arbete mot 
oegentligheter. Sammantaget kan vi konstatera att kommunstyrelsen och granskade 
nämnder inte har genomfört specifika riskanalyser avseende oegentligheter och/eller 
specifikt otillåten påverkan, där risker och riskgrupper identifierats. Vi ser det som 
viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklar riskarbetet för att även 
omfatta risker kopplade till otillåten påverkan. 
Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en inbyggd oberoenderisk genom 
att både teknik och service samt plan – och bygglov inryms inom 
samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är lönesättande 
chef för både bygglovschef och chef för teknik och service och nuvarande upplägg 
innebär att bygglovschefen har en kund/beställarrelation med samhällsbyggnadschefen 
eftersom rollen som bygglovschef innehas av konsult. Vi bedömer att 
byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder med anledning av ovan. 
Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och hantera 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

Av granskningen framgår att förekomsten av hot och våld samt trakasserier fångas upp 
i medarbetarundersökning samt i tillbud- och avvikelserapportering. Det finns även 
möjligheter att lyfta dessa frågor vid medarbetarsamtal och inom personalgruppen 
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inom ramen för handläggningsprocessen. Tillbuds- och avvikelsesystemet saknar dock 
en tydlig kategori för otillåten påverkan och den kommunövergripande 
medarbetarundersökningen fångar inte upp samtliga dimensioner av otillåten påverkan. 
Därtill bedömer vi utifrån intervjuerna att det inte är helt tydligt i organisation var man 
ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan.  
Utifrån ovanstående bedömer vi att det saknas utvecklade arbetsformer, rutiner och 
kontroller för att på ett systematiskt sätt upptäcka otillåten påverkan  
Vi bedömer att kommunstyrelsen måste säkerställa att arbetet med att inrätta en 
visselblåsarfunktion och kommunikationsinsatser kring detta genomförs. Genom att 
även säkerställa att otillåten påverkan fångas upp inom ramen för tillbuds- och 
avvikelserapporteringen som en del av kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete av kommunens verksamheter, bedömer vi att hanteringen av sådana 
incidenter kan formaliseras.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vi bedömer att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt familjenämnden inte fullt ut säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig 
uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av 
granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att 
tillhandahålla utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och 
kontroller finns på plats i tillräcklig utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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A Bilaga 1 
Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Riksrevisionen framför i sin rapport att samtliga myndigheter bör ha ett skydd mot 
korruption som står i proportion till verksamhetens identifierade risker. Ett skydd mot 
korruption bör innehålla följande delar: 
Riskanalyser: endast en myndighet som är medveten om sina risker kan hantera dem 
effektivt. Riskanalyser bör precisera vilka områden som är speciellt utsatta för 
korruption. 
Av rapporten framgår att Riksrevisionen, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och forskare 
på Linnéuniversitetet identifierar följande områden med hög risk för korruption:  

— Upphandling och inköp: Den offentliga sektorn upphandlar stora mängder varor 
och tjänster. Tjänstemän med ansvar för upphandling befinner sig därför i en 
utsatt position mot företag som vill påverka beslutsprocessen.   

— Utbetalningar: myndigheter betalar ut stora belopp genom lån, bistånd och 
andra typer av ersättningar och löner. Risken för korruption ligger i att anställda 
utnyttjar sin ställning till att utföra felaktiga betalningar, till fel person eller till 
personer som inte har rätt till stöd.  

— Inbetalningar: inbetalningar sker genom skatter, avgifter, böter och låneräntor. 
Korruptionsrisken uppkommer när personer, företag eller organisationer 
försöker påverka tjänstemän att medvetet godkänna felaktiga inbetalningar. 

— Tillsyn, brottsutredning och forskning: många myndigheter bedriver utredande 
arbete med konsekvenser för individer, företag och organisationer. Incitament 
till att undgå eller påverka utfallet av detta arbete kan leda till att en extern part 
försöker påverka tjänstemän att snedvrida undersökningens utfall. 

— Känslig eller strategisk information: myndigheter innehar en stor mäng 
information som kan vara av värde för utomstående. Risker för korruption 
består i att en extern part försöker påverka tjänstemän att lämna ut information 
om myndigheten eller om något annat.   

— Tillstånd och certifiering: en del myndigheter utfärdar eller förnyar tillstånd och 
certifikat som ger olika fördela eller möjligheter för individer och företag. 
Korruptionsrisker kan uppstå om en extern part försöker påverka tjänstemän att 
på felaktiga grunder utfärda – eller inte utfärda – tillstånd eller certifikat.   

Förebyggande åtgärder ska baseras på verksamhetens riskanalys. Rapporten 
rekommenderar följande åtgärder: 

— Riktlinjer mot korruption: tydliga regler för hur tjänstepersoner ska agera i sitt 
myndighetsutövande, för att motverka oklarheter om vad som räknas som 
korruption. 

— Fyra-ögon principen: om tjänstepersoner arbetar i par minskar utrymmet för 
korruption.  
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— Arbetsrotation: rotation på utsatta positioner inom myndigheten innebär ett 
skydd mot risker för korruption i externa kontakter.  

— Kontroll: ett utarbetat kontrollsystem är ett av de främsta sätten för att upptäcka 
och avskräcka korruption. 

— Utbildning: om myndighetens riktlinjer eller etiska dilemman ökar 
medvetenheten om hur tjänstepersoner bör agera.  

— Nära ledarskap: tillgängliga chefer som kan stödja tjänstepersonerna i 
problematiska ärenden och uppmärksamma förändringar hos medarbetarna 
eller på arbetsplatsen är viktigt för att förebygga korruption och oegentligheter.  

Etik: organisationens ledning bör upprätta etiska riktlinjer som kommuniceras till de 
anställda och se till att personalen tillhandahålls lämpliga utbildningar. Anställda borde 
känna till korruptionsriskerna och behovet av att skydda verksamheten mot korruption.  
Att ha en ständigt pågående diskussion om gränsdragningen för vad som är 
acceptabelt och inte acceptabelt är positivt.   
Rapportering och visselsystem: för att effektivt upptäcka och utreda misstankar om 
korruption är det avgörande att myndigheten har rutiner på plats för hantering av 
misstankar.  
Visselblåsare, vittnen och informanter bör enkelt kunna rapporter om eventuella 
misstankar om korruption.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 118 Dnr FN 2021/103 

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista 
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt 
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och 
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 

Ärendebeskrivning 
Som en del av arbetet med intern kontroll, har familjenämndens utbildningsutskott 
och familjenämndens individ- och familjeutskott beslutat om förslag till risker och 
kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan 2022. 

Utskottens förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i individ- och 
familjeomsorgens bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 
Familjenämnden beslutar anta punkterna 10, 19 och 20 i barn- och 
utbildningsverksamhetens bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 169/2021, handlingsid: Fn 2021.3659. 

Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621. 

Fnuu § 44/2021, handlingsid: Fn 2021.3739. 

Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

 

Beslutet skickas till: 

  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 12 Dnr FN 2022/30 

Motion - Samverkan läsårstider 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar 
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservationer 
Roger Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen, Tomelilla kommun tar 
initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i sydöstra Skåne, till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. Som skäl anges 
svårigheter för familjer med barn i skolor i olika kommuner att planera semester och 
resor. 

Elevernas läsårstider beslutats för närvarande i varje kommun eller enskild 
huvudman, som anges i skolförordningen men påverkas även av 
huvudöverenskommelsen 21(bilaga M) med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd.  

Familjer väljer idag att låta sina barn i högre grad gå i andra kommunala eller 
fristående skolor och då kan det hända att eleverna har olika läsårstider. Till exempel 
har den kommunala grundskolan och gymnasiet i Ystad inte samma start- och 
sluttider för läsåret. Tomelillas elever går i en rad olika skolor utanför den lokala 
kommunala grundskolan som är där familjenämnden beslutar kring läsårets start- och 
sluttider.  

Innan förslag till läsårstider landar för beslut i familjenämnden sker en dialog med 
rektorerna och lärarfacken för att ge lärarna och eleverna en så optimal arbets- och 
lärsituation som möjligt. Varje huvudman har olika rutiner för 
planering/dokumentation/ bedömning av lärande, olika kommunövergripande dagar 
(till exempel medarbetardagarna) samt olika kompetensutvecklingsinsatser som 
varierar över tid beroende på huvudmannens skolors aktuella utmaningar. Ibland 
sker stora kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med andra aktörer som kan ha 
betydelse för läsårstiderna. De lokala lärarfackens tankar kring återhämtning påverkar 
också, till exempel studiedagar på höstlovet eller jullovets längd. 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

Sammantaget gör detta att huvudmännens skolor kan ha olika behov av arbetsdagar 
för lärarna före eller efter elevernas terminsstart och arbetsdagar (studiedagar) vid 
andra tillfällen. 

En synpunkt som lyftes i dialogen med rektorerna var att elever i grundsärskolan 
(ämnesområden, tidigare träningsskolan) som har skola i Ystad eller Simrishamn 
ibland har behov av skolomsorg under studiedagar i den andra kommunen. Detta har 
alltid fungerat men hade fått en naturlig lösning med gemensamma studiedagar och 
läsårstider. 

Eleverna ska ha minst 178 undervisningsdagar och lärarna 194 arbetsdagar, därutöver 
ska lärare som är anställda enligt bilaga M ha 45 kalenderdagar sammanhängande 
ferie. 

Efter dialog med rektorerna vill förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start 
och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära 
verksamheten som möjligt.  Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre 
sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att de lokala lärarfacken har inflytande över förläggningen av arbetsdagarna utifrån 
de lokala förutsättningarna ger en mer hållbar arbetssituation och därmed en 
ekonomisk vinst. 

Barnperspektivet 
Att planera lärarnas arbetstid så att de kan göra sina planeringar/dokumentation och 
bedömning av lärande efter de lokala förutsättningarna ger eleverna en bättre 
lärmiljö. 

Miljöperspektivet 
Inte relevant. 

Uppföljning 
Dialog med lärarfacken före förslag till läsårstider lämnas till familjenämnden för 
beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar 
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.452. 

Ksau § 20/2022 Motion - Samverkan läsårstider, handlingsid: Fn 2022.150. 

Tidigare behandling 
Ksau § 20/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Persson (S) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott föreslår 
familjenämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen då det kan innebära 
en ekonomisk vinning om de olika kommunerna väljer att synka lov/studiedagar och ha 
till exempel föreläsare och utbildningar tillsammans. 
 

Ewa Carnbrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 20 Dnr KS 2021/220 

Motion - Samverkan läsårstider 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Anders Throbäck (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med 
följande lydelse:  
 

”Familjenämnden beslutar årligen om läsårstider för kommunens grundskolor. I de 
flesta fall sammanfaller tiderna med grannkommunerna, men inte alltid. Vid 
skolårsstaten 2021/2022 började grundskoleleverna i Tomelilla och Sjöbo den 17 
augusti och i Ystad och Simrishamn den 23 och 24 augusti. Höstterminen i år 
avslutas i Tomelilla den 17 december, medan eleverna i de övriga SÖSK 
kommunerna slutar den 21 och 22 december.  

När ungdomarna i Tomelilla slutar grundskolan är de hänvisade till gymnasiestudier i 
andra kommuner eftersom vi endast har ett begränsat utbud av gymnasieutbildning i 
kommunen. För familjer som har barn både i grundskola och gymnasieskola innebär 
ovan redovisade lovtider svårigheter för familjerna att planera semester och resor när 
läsårstiderna medför att något av barnen måste vara ledigt. Vi ser också att allt fler 
ungdomar redan i högstadiet väljer skolor i andra kommuner för att gå profilklasser.  

För att underlätta för familjer med barn i olika åldrar och skolor behövs en bättre 
samordning kring läsårstiderna. 

 

Socialdemokraterna yrkar 

att Tomelilla kommun tar initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i 
sydöstra Skåne.” 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

135



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 20 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 148/2021, handlingsid: Ks 2021.4394. 

Tidigare behandling 
Kf § 148/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

_________   

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Familjenämnden 

SÖSK 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

16 februari 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 13 Dnr FN 2022/36 

Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att 
inte skräpa ner och trafikregler för 
cyklister 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag 
till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarinitiativ med följande förslag har inkommit till kommunstyrelsens 
arbetsutskott:  

”Kampanj i skolorna att nedskräpning är förbjuden samt att upplysa alla barn om var 
man får cykla och var man inte får cykla”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera ärendet till familjenämnden för yttrande. 

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE: 

Skolan har ett brett uppdrag vilket följer av nu gällande läroplan, LGR 11. Mycket 
snabbt sammanfattat kan man dela in skolans uppdrag i två delar, utbildning och 
undervisning. Den senare handlar om sådant som vi omedelbart förknippar med 
skolan, genom vår egen skolgång eller våra barns skolgång, att genom undervisning 
få ämneskunskaper och utveckla färdigheter/förmågor. Begreppet utbildning, vilket 
inleder läroplanen är ett vidare begrepp än undervisning och pekar ut sådant som 
skolan ska ge sina elever utöver ämneskunskaper, dvs utbildning och påverkan vad 
gäller normer och värden – ”Skolans värdegrundsuppdrag”. Undervisning och 
utbildning är sammanflätat i skolans arbete och hör ihop. Eleverna möter 
frågeställningar och arbetar med normer och värden i ämnesundervisningen, på 
raster dvs under hela skoldagen.  

Utöver att arbeta med normer och värden i undervisningen görs även specifika 
insatser för elevernas utbildning och utveckling mot de mål som finns i läroplanen 
kopplade till normer och värden. Det kan vara temadagar, utställningar, 
ämnesövergripande arbeten etc. Hur arbetet med normer och värden utformas på de  
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respektive skolorna följer av behov som skolorna identifierar. Detta är kopplat till 
elevernas mognad och upplevda brister eller styrkor.  

Skolan är inte och ska inte vara en isolerad del av samhället. Samhällsförändringar, 
lokalt och globalt används för att ge eleverna exempel att utgå från när det kommer 
till utbildningen inom skolans värdegrundsuppdrag/normer och värden. 

Utbildningen som utgår från läroplanens inledande delar om värdegrundsuppdraget 
handlar inte om att första hand utbilda eleverna i vad som är förbjudet utan varför 
något är förbjudet. Genom att ge eleverna större förståelse kring demokrati, 
hållbarhet, hänsyn och jämställdhet skapar skolan ansvarstagande medborgare.  

 

Kopplar vi medborgarinitiativet: ”Kampanj om nedskräpning är förbjudet” till 
ovanstående teoretiska inledning är den viktiga frågan som skolan kan välja att arbeta 
med utifrån såväl ämnesundervisning som det vidare begreppet, utbildning i normer 
och värden. ”Vad händer vid nedskräpning och varför ska vi inte skräpa ner”? 
Skolorna arbetar utifrån sådana frågeställningar i dag. 

Att skolan minskar sitt uppdrag inom utbildning om normer och värden till att 
informera om vad som är förbjudet förfelar syftet med läroplanen. Skolans 
huvudsakliga uppdrag är inte att informera om förbud, skolans ska genom sin 
utbildning skapa förståelse för gällande lagar och bestämmelser, i förlängningen 
legitimitet för dessa och samhällsordningen.  

Skolan har givetvis ordningsregler framtagna i samverkan med eleverna vad som 
gäller i skolan, ”Att man inte ska skräpa ner” finns säkert på de flesta skolor och är 
något eleverna är överens om utifrån trivsel, trygghet och omtanke om närmiljön. 

Såväl arbetsformen för att ta fram skolans ordningsregler, i samverkan med elever, 
som diskussionen om varför vi väljer denna ordningsregel i skolan är mer svaret på 
hur vi ska minska nedskräpningen i samhället än anslag/kampanjer. 

 

I medborgarinitiativet andra del ”upplysa alla barn om var man får cykla och var man 
inte får cykla” kan liknade resonemang föras som tidigare gällande nedskräpning. 
Initiativet i den del som rör cykling för även in andra aspekter som; Hur långt 
sträcker sig skolans uppdrag? Var kommer föräldrars/vårdnadshavares ansvar 
avseende fostran in? Skolan har ett gemensamt uppdrag med 
föräldrar/vårdnadshavare när det kommer till frågor gällande läroplans inledande del 
om utbildning i normer och värden, dock måste gränsdragningar göras vad som är 
respektive parts huvudansvar. Att man når alla barn genom skolan gör det lockande 
att använda skolan som arena för att kompensera bristande ansvarstagande hos andra  
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aktörer. Skolans kärnuppdrag behöver ibland vaktas så att eleverna får den 
undervisning och utbildning som de har rätt till vilken följer av läroplanen. 

Medborgarinitiativet är viktigt och beaktansvärt men faller till delar utanför skolans 
huvudsakliga uppdrag gällande utbildning och undervisning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Barnperspektivet 

Miljöperspektivet 

Uppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag 
till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.453. 

Ksau § 212/2021 Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att inte skräpa ner och 
trafikregler för cyklister, handlingsid: Fn 2022.329. 

Tidigare behandling 
Ksau § 212/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 212 Dnr KS 2021/186 

Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att 
inte skräpa ner och trafikregler för 
cyklister 

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

Ärendebeskrivning 
Carin Cecilia Nilsson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Kampanj i skolorna att nedskräpning är förbjuden samt att upplysa alla barn om var 
man får cykla och var man inte får cykla. 

Behovet av detta är stort, och man kan utvidga informationen till alla invånare. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ - Kampanj i skolorna att nedskräpning är förbjuden samt att 
upplysa alla barn om trafikregler för cyklister, handlingsid: Ks 2021.3674 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Fnuu § 14 Dnr FN 2022/6 

Ordförandeförslag - Kostnadsfria 
mensskydd i grundskolan 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom utredningen avseende initiativet – gratis 
mensskydd. 

Ärendebeskrivning 
På familjenämnden den 28/1 beslutades att förvaltningen skulle utreda ett förslag 
från nämndens ordförande om gratis mensskydd på Tomelillas skolor, ärende FN: 
2022/6. Frågan har utretts tillsammans med samtliga rektorer på Tomelillas F-6 
skolor samt 7-9 skolan.  

I dag har skolorna lite olika upplägg för att erbjuda mensskydd beroende på 
skolornas utformning, ålder på barnen etc. I samtal med rektorerna för grundskolan 
var följande ingångsvärden av vikt, förslaget innebär att erbjudande av mensskydd 
ska ses som en insats både ur ett ekonomiskt/socioekonomiskt perspektiv, det ska 
tillhandahållas på ett icke-utpekande sätt och är kopplat till jämställdhet.  

Ovanstående ingångsvärden ska vägas mot risken för skadegörelse eller att 
erbjudandet på annat vis förfelas. I och med skolornas olika utformning och 
bemanning så kommer skolorna att ordna med erbjudandet om gratis mensskydd på 
lite olika sätt. Skolorna kommer att tillse att tillhandahållandet sker med hög 
integritet/icke utpekande och helt utan kostnad för eleverna. Aktuella elever kommer 
inte att behöva ”fråga någon vuxen”, vilket vi tolkat som en viktig del i initiativet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden är osäker i dagsläget då vi inte kan förutsäga i vilken utsträckning 
erbjudandet kommer att utnyttjas. Insatsen kommer att finansieras inom ordinarie 
skolpeng. 

Barnperspektivet 
Erbjudandet är trygghetsskapande för elever och därigenom gynnsamt ur ett 
barnperspektiv. 
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Miljöperspektivet 
Ej aktuellt. 

Uppföljning 
Kostnadsutveckling och genomförande kommer att följas upp i skolans 
verksamhetsdialoger. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom utredningen avseende initiativet – gratis 
mensskydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.454. 

Fn § 6/2022 Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan, 
handlingsid: Fn 2022.369. 

Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan, Charlotte Rosdala (C), 
handlingsid: Fn 2022.191. 

Tidigare behandling 
Fn § 6/2022:  

Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för 
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor. 
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Familjenämnden 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 6 Dnr FN 2022/6 

Ordförandeförslag - Kostnadsfria 
mensskydd i grundskolan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för 
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor. 
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Alliansen i Tomelilla kommun vill att mensskydd ska finnas tillgängligt kostnadsfritt 
på alla kommunens grundskolor. 
Mens ska inte vara en ekonomisk fråga för barn och unga. Att kostnadsfritt få 
tillgång till mensskydd för unga kan utjämna sociala och ekonomiska skillnader, vilket 
också positivt kan bidra till mer jämlik hälsa. 

Ett kostnadsfritt tillhandahållande av mensskydd avdramatiserar det så ofta 
tabubelagda ämnet mens, vilket öppnar upp för en bättre förståelse och en positivare 
skolgång för våra barn och unga. 

Familjenämndens ordförandes förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för 
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor. 
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan, Charlotte Rosdala (C), 
handlingsid: Fn 2022.191. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M) och Anna Sandegren (SD) yrkar bifall till 
familjenämndens ordförandes förslag till beslut. 

_________ 
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§ 6 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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Fnuu § 15 Dnr FN 2022/5 

Ordförandeförslag - Stipendium 
meritvärde 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar om att instifta stipendierna: 

”Familjenämndens stipendium för goda studieresultat” samt 

”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring” 

i enlighet med förutsättningar och tillvägagångssätt i förvaltningens förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Vid familjenämndens möte den 28/1–2022 beslutades att ordförandeinitiativ gällande 
stipendium för goda studieresultat avseende elever i årskurs nio lämnas till 
förvaltningen för framtagande av förslag gällande utformande av sådana stipendier. 
Initiativet från alliansen, lämnat av ordförande i familjenämnden består av två 
upplägg, dels ett stipendium/-er om 1000: - till den/de elever som uppnår ett 
meritvärde om minst 300 betygspoäng, dels stipendium för elever har gjort stora 
resultatförbättringar under skolår åtta och nio. I initiativet föreslås att 1000.- i form 
av presentkort överlämnas till ungdomar folkbokförda i Tomelilla vilka uppnår ett 
meritvärde om 300 betygspoäng eller mer oberoende utbildningsanordnare. Under 
familjenämndens möte utkristalliserades följande ingångsvärden för utformande av 
stipendieförutsättningar 

- Stipendiet ska vara möjligt att få för alla elever på kommunens högstadieskola 
oberoende folkbokföringsadress. Det ska vara ett stipendium för elever på 
kommunens högstadieskola (högstadieskolor om fler skulle startas i 
framtiden) 

- Förutsättning för att kunna erhålla stipendium är att elev uppnår ett 
meritvärde om minst 300 betygspoäng vid vårterminen i årskurs nio, det vill 
säga att det är fråga om elevens slutbetyg från grundskolan. 
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Utifrån dessa förutsättningar föreslår förvaltningen följande: 

Ett penningstipendium om 1000:- tilldelas den/de elever som uppnår ett meritvärde 
om minst 300 betygspoäng i slutbetyg. Eleven/eleverna ska vara elever på 
kommunens skola/skolor eller vid en fristående skola belägen i Tomelilla kommun. 

Förutsättningarna för stipendium enligt ovan kan komma att revideras om 
förändringar i framtiden föranleder detta, exempelvis förändringar av betygssystem. 

Utöver stipendium tilldelas aktuell elev/elever diplom. Stipendiet heter 
”Familjenämndens stipendium för goda skolresultat läsåret XXXX”. 

 

Vad gäller initiativet gällande stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio 
föreslår förvaltningen följande tillvägagångssätt och stipendiekriterier. 

 

- Stipendiet ska vara möjligt att erhålla för alla elever, oavsett folkbokföring, 
vilka studerar vid någon skola belägen i Tomelilla kommun. 

- Stipendiet delas ut till två elever vilka har gjort stora resultatförbättringar 
mellan årskurs sju och åtta respektive mellan årskurs åtta och årskurs nio. 

 

Stipendiets storlek motsvarar det för goda skolresultat, dvs 1000:-/stipendiat. För 
utseende av stipendiat formerar högstadieskolan en stipendiekommitté, bestående av 
skolledning och personalrepresentant. Stipendiekommittén beslutar vilka två elever 
som ska erhålla stipendium för stor resultatförbättring. Ett av stipendierna ska tillfalla 
elev i årskurs åtta och ett stipendium ska tillfalla elev i årskurs nio. Stipendier baseras 
på resultat vårterminen i åttan i jämförelse med årskurs sju respektive vårterminen i 
nian i jämförelse med årskurs åtta.  

 

Utöver penningstipendium tilldelas aktuella elever diplom. Stipendiet heter: 

”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring läsåret XXX” 

Ekonomiska konsekvenser 

Barnperspektivet 

Miljöperspektivet 
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Uppföljning  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar om att instifta stipendierna: 

”Familjenämndens stipendium för goda studieresultat” samt 

”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring” 

i enlighet med förutsättningar och tillvägagångssätt i förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.455. 

Fn § 5/2022 Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, handlingsid: Fn 2022.368. 

Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, Charlotte Rosdala (C), handlingsid: Fn 
2022.190. 

Tidigare behandling 
Fn § 5/2022: 

Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i 
grundskolans årskurs nio för elever inskrivna i skolor i Tomelilla kommun som 
uppnått minst 300 meritpoäng av 340 möjliga. 

Familjenämnden beslutar att inrätta ett stipendium som ska delas ut till elever som 
har gjort stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio.  

Familjenämnden beslutar att dessa två stipendier ska delas samtidigt. 

Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering 
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken 
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska 
återkomma före 1 april 2022 med förslag till familjenämnden. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Familjenämnden 
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Skolchef Johan Holmqvist 

Rektor Kastanjeskolan 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 5 Dnr FN 2022/5 

Ordförandeförslag - Stipendium 
meritvärde 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i 
grundskolans årskurs nio för elever inskrivna i skolor i Tomelilla kommun som 
uppnått minst 300 meritpoäng av 340 möjliga. 

Familjenämnden beslutar att inrätta ett stipendium som ska delas ut till elever som 
har gjort stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio.  

Familjenämnden beslutar att dessa två stipendier ska delas samtidigt. 

Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering 
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken 
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska 
återkomma före 1 april 2022 med förslag till familjenämnden. 

Ärendebeskrivning 
Alliansen i Tomelilla föreslår att stipendier för goda skolresultat inrättas och delas ut 
till alla elever i skolår nio som uppnått 300 meritpoäng av 340 möjliga. Stipendiet 
utdelas med 1 000 kr per elev i form av presentkort samt diplom. 

Stipendiet utdelas utifrån likställighetsprincipen till alla grundskoleelever i årskurs nio 
oavsett vald skola. 

Alliansen i Tomelilla kommun föreslår vidare att förvaltningen under våren 2022 
även ges i uppdrag att återkomma med förslag på premiering av elevers avsevärda 
förbättring av meritresultat till årskurs nio. 

Familjenämndens ordförandes förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i 
grundskolans årskurs nio bosatta i Tomelilla kommun som uppnått minst 300 
meritpoäng av 340 möjliga. 

Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering 
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken 
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska 
återkomma före 1 april 2022 med förslag till nämnden. 
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Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, Charlotte Rosdala (C), handlingsid: Fn 
2022.190. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Linda Ekelund (V) yrkar att stipendium ska delas ut både till de elever som har höga 
meritvärde och de elever i årskurs 8 och 9 som gjort en utvecklingsresa 
betygsmässigt, samt att eleverna ska få ta del av stipendierna om de är inskrivna i 
verksamheten, oavsett folkbokföringskommun och att dessa stipendier ska delas ut 
samtidigt. 

 

Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M) och Anna Sandegren (SD) yrkar bifall till 
Linda Ekelunds (V) yrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Linda 
Ekelunds (V) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Daniel Nilsen  
Titel: Kvalitetschef 
E-post: daniel.nilsen@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0709-958256 
 

Diarienummer: FN 2022/32 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Kvalitetsberättelse IFO 
2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2021, 
handlingsid: Fn 2022.628, gällande individ- och familjeverksamheten och lägga den 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram kvalitetberättelse 2021 gällande individ- och 
familjeverksamheten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.     

Barnperspektivet 
Ingen påverkan utifrån barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan utifrån ett miljöperspektiv. 

Uppföljning 
Kvalitetsberättelse görs för varje år. 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Daniel Nilsen, 2022-02-23. 

Kvalitetsberättelse IFO 2021, handlingsid: Fn 2022.628. 

 

Individ och familjeomsorg  

 

 

Daniel Nilsen 

Kvalitetschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 

Kvalitetschef Daniel Nilsen 
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Kvalitetsberättelse för Individ och familj för år 2021  
 

Inledning 
 

Kvalitetsberättelsen är den övergripande årliga redovisningen som ska ge en samlad bild av 
kvaliteten i verksamheten. Den ger ingen fullständig beskrivning av det arbete som bedrivs inom 
Individ och familjeverksamheten men ger en indikation på verksamheternas fokusområde det 
senaste året. Den säger också något om styrkor och utvecklingsområden inför framtiden. 
Berättelsen är ett viktigt underlag för verksamhetens styrning framöver. Den gör det möjligt för 
brukare, medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i verksamheten och hur 
uppdraget utförts 2021.  

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

Under 2021 har enheterna på ett strukturerat sätt arbetat med att följa upp, analysera och 
utveckla sin verksamhet. Där det är möjligt används evidensprövade metoder och kvaliteten på 
de utförda insatserna är till allra största del mycket god. Verksamheten har ett fortsatt fokus på 
digitalisering och nya arbetssätt. Syftet är att stärka verksamhetens tillgänglighet och 
brukarnas/klienternas delaktighet som båda är viktiga delar i kommunens värdegrund. Det 
övergripande förhållningssättet innebär att verksamheten arbetar innovativt, medskapande och 
tillitsbaserat både ur ett inre och yttre perspektiv. Det kommer vara avgörande för att möta 
framtidens utmaningar och kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet utifrån givna uppdrag.  

 

Ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet 
 

Socialchef är ytterst ansvarig tjänsteman och har det övergripande ansvaret för  
• att individ och familj bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten 

fastställda rutiner  
• att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker 

vård samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete  
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• att med stöd av Ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten  

 
 
Enhetschef ansvarar för  

• att Ledningssystemets rutiner och riktlinjer är kända på enheterna  
• att svara för uppföljning och analys av synpunkter och klagomål och 

händelserapportering för att vidta åtgärder och förbättra verksamheten 
• att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 

verksamheten  
• att personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen  

 
All personal ansvarar för  

• att aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet  
• att följa riktlinjer och rutiner som styr verksamheten  

 

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

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

Individ o familjeverksamheten har under 2021 gjort ett omfattande arbete i 
kvalitetsledningssystemet där medarbetare varit en viktig del i att utveckla och förbättra. Vi tog 
beslutet att bygga upp ledningssystemet med vår egen kompetens och kunnande vilket gjort att vi 
har ett digitalt ledningssystem som är skräddarsytt för vår verksamhet.  

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

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

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

Ökad tillgänglighet 
 
För att öka tillgängligheten för medborgarna har ”Tomelilla direkt” varit en viktig faktor i att 
snabbt kunna lotsa medborgarna till rätt instans. Det digitala mötet i verksamheten har utvecklats 
och därmed också ökat tillgängligheten för kommuninnevånarna. 
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Intern styrning och kontroll 
 
Internkontroll syftar till god intern styrning och kontroll av nämndens verksamhetsområde och 
ekonomi. Nämnden fattar beslut om vilka område som ska ingå i kontrollen. Syftet är också att 
säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Intern kontroll är en del av det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet. 

Årets internkontrollområden har varit: 

- Granska antalet inkomna avvikelser i verksamhetssystemet över tid  
- Kontrollera att rutinen för skyddsbedömningar följs på BoF 
- Kontroll av rutinen kring ASI-utredningar följs 
- Rutinen för Våld i nära relationer följs 
- Att uppföljningssamtal följs för de ungdomar som fyller 18 år 
- Kontrollera att arbetsplaner och uppföljningar av elever på SFI görs 

Uppföljning av interkontrollen och rapportering till nämnden har gjorts efter varje tertial. 
Resultaten i stort visar på god följsamhet och efterlevnad av kontrollerna. 
 
Personal- och kompetensförsörjning 
 
Individ och familjeverksamheten är beroende av medarbetare med rätt kompetens för sitt 
uppdrag för att kunna en verksamhet med god kvalitet. Därför har det under året gjorts 
strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Som ett led 
i ett förbättringsarbete har det bla varit att bedriva ett aktivt och involverande arbetsmiljöarbete 
och genom omorganisation möjliggöra för enhetscheferna att vara ett större stöd i det dagliga 
arbetet för medarbetare. 

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

Synpunkter och klagomål 
 
Socialtjänsten är skyldiga enligt lag att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet.  
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Totalt har det inkommit 10 synpunkter/klagomål inom Individ o familjeverksamheten under år 
2021.  

Ett klagomål har inkommit inom arbete och försörjning. Ett av klagomålen avser missnöje av ett 
avslagsbeslut på ansökan om försörjningsstöd. Information om överklagan lämnas, utredningen 
mynnar dock ut i att socialtjänsten inte brustit i ärendet.  

Ett klagomål har inkommit inom område Vuxen. I klagomålet framförs att felaktiga uppgifter 
lämnats till annan myndighet genom ett yttrande. Handläggaren upplevs också svårt att få kontakt 
med. Utredningen mynnar ut i att socialtjänsten inte brustit i ärendet.  

Åtta klagomål har inkommit inom barn och familj. Samtliga klagomål berör handläggning. I 
samtliga klagomål blir utredningens utfall att socialtjänsten ej brustit i ärendena. Endast i ett av 
klagomålen görs en åtgärd. Åtgärden i detta fall är ett samtal med arbetsgruppen om vikten av 
tydlighet om vad en utredning innebär för berörda parter samt en skriftlig rutin om att 
mottagningen ska kontrollera hur långt handläggaren är i pågående utredning för att ta ett korrekt 
beslut ifall en anmälan ska tillföras pågående utredning eller ej. Åtgärderna utförs för att 
säkerställa att alla i arbetsgruppen känner till aktuella rutiner.  

Avvikelser och rapporter om missförhållande (Lex Sarah) 
Totalt har det inkommit 21 avvikelserapporter under år 2021 inom Individ - och familjeomsorgen.  
Inom arbete och försörjning har 11 st avvikelser inkommit respektive 7 st inom barn och familj 
och 2 inom vuxna. 1 extern avvikelse har inkommit. Av samtliga avvikelser har 2 haft 
allvarlighetsgrad 3 och 4 av 4 och utretts enligt rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande. Ingen av dessa två rapporter har bedömts vara av så allvarlig karaktär att de 
anmälts vidare till IVO.   
 

Barn och familj

Arbete och försörjning

Vuxen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kolumn1

Antal inkomna synpunkter/klagomål år 2021
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Fem avvikelser berör brister i post och mailhantering såsom utskick av en annan persons 
dokument, post som skickats till fel adress och mail som skickats till fel mailadress. I en av 
avvikelserna har en FREDA-farlighetsbedömning kommit med till Förvaltningsrätten 
tillsammans med en överklagan av beslut av försörjningsstöd. I den femte avvikelsen har en 
överklagan missats att skickas vidare till Förvaltningsrätten. Avvikelsen där post har skickats till 
fel adress har bedömts som risk för missförhållande. 

Fyra avvikelser berör bristande teknik eller IT-system. Det finns fortfarande en del problem med 
robotens funktion där roboten inte har hanterat e – ansökningar eller har missat att meddela om 
ansökan är hanterad eller ej. Avvikelser avseende e-ansökan som handlar om robotens 
funktion/IT problem har dock minskat. Problemen har inte minskat, det är fortfarande en stor 
andel misslyckade e-ansökningar och problem som grundar sig i en svårläslig Excel fil på grund 
av dessa misslyckade ansökningar, tomma Excelytor med avsaknad av information eller tecken 
som upptar flera ytor och på så sätt försvårar för handläggaren att utläsa information. Istället för 
att hantera dessa ärenden som avvikelser har socialadministratör tillsammans med enhetschef på 
försörjningsstöd, robotens ägare och utvecklare samt Tomelilla Kommuns IT avdelning haft 
regelbundna samarbetsmöten för att lyfta fram aktuell problematik och ta fram gemensamma 
lösningar för att minska problemen.  

En avvikelse avser röjande av uppgift muntligen till annan enhet inom kommunen där sekretess 
råder.  

Bristande teknik 
eller IT - system

36%

Avsaknad eller bristande 
dokumentation

9%

Brister i post - och 
mailhantering 

46%

Röjande av sekretess 
- muntligen

9%

AVVIKELSER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING, 11 AVVIKELSER
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Den sista avvikelsen inom arbete och försörjning handlar om bristande dokumentation. upptäcks 
att en utredningsprocess varit öppen över ett år och utredningsdokument saknas. Ingen person 
kommer till skada och ärendet hanteras så fort det uppdagas.  

 

Tre avvikelser på BoF berör bristande kommunikation. Ett är ett yttrande som tingsrätten saknar 
och som visar sig att det är felaktig handläggning på tingsrätten. En avvikelse är kommunikation 
gällande faderskap där Tomelilla Direkt missat en hänvisning till annan handläggare pga semester. 
Den tredje är bristande kommunikation mellan öppenvård och myndighet. Pga detta har ej 
behandling inletts tillräckligt skyndsamt. En avvikelse är brister i handläggning då ansvarig 
socialsekreterare ej skannar in överklagan enligt rutin. En avvikelse är brister i kommunikation 
och rutin. Orosanmälan görs i Prorenata av skola, ett system som BoF ej har tillgång till därför 
behandlas ej orosanmälan. 
 

En avvikelse berör brister i post och mailhantering. I detta fall har en anmälan missats av 
administratör då hen missat inkommen mail med tilldelat ansvar. Hen glömmer även att skriva ut 
postlista. Avvikelsen leder till att uppmärksamma vikten av att skriva ut postlistan dagligen för att 
säkerställa att inga inkommande handlingar missas. En avvikelse berör felaktig handläggning och 
överlämning till ersättande handläggare där det är brister i uppföljning och bedömning. 

Post - och 
mailhantering

15%

Bristande 
kommunikation

57%

Insats felaktigt 
utförd/avbruten

14%

Anmälan har 
inkommit på fel 

sätt
14%

AVVIKELSER BARN OCH FAMILJ, 7 AVVIKELSER
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En av avvikelserna som inkommit avseende Vuxenenheten avser brister i handläggning. En IVO-
rapport inkommer där IVO önskar utredning kring förloppet för ökad kvalité. Åtgärden blir 
frastester i Treserva samt uppdaterade processer i kvalitetsledningssystemet.  

Den andra avvikelsen tillhör kategorin brister i post och mailhantering. I detta ärende 
uppmärksammas papperstrassel i faxen som lett till att handlingar som skickats sedan några dagar 
tillbaka inte nått socialförvaltningen. Bland annat uppmärksammas en LVM anmälan som skulle 
ha inkommit dagen innan.  

Analys avvikelser, synpunkter o klagomål 
 
Samtliga synpunkter/klagomål är på myndighet och övervägande delen är från den enskilde eller 
anhörig i hur deras ärende blivit handlagt. Alla inkomna synpunkter/klagomål under år 2021 är 
utredda och den klagande har fått ett svar utifrån vad som har framkommit av utredningen. 

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

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd 

Bristande 
handläggning

50%

Brister i post-
mailhnatering 

50%

AVVIKELSER VUXNA, 2 AVVIKELSER
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Det har gjorts flera åtgärder för att frigöra tid och effektivisera verksamheten. E-tjänsten för 
löpande försörjningsstöd är en av dessa åtgärder. Några pappersansökningar har inkommit 
utifrån att vissa ej har förmågan eller möjligheten att ansöka digitalt. Vissa klienter har inte mobilt 
BankID och vissa klienter har god man eller förvaltare. Majoriteten av våra klienter söker dock 
numera digitalt.  

Det har dock förekommit några störningar i e-tjänsten som problematiserar för handläggare och 
administratör. Administratör tillsammans med handläggarna och enhetschef för Försörjningsstöd 
arbetar regelbundet med att försöka förbättra e-tjänsten. Digitaliseringsstrateg och Systemarkitekt 
i Tomelilla kommun har ändrat e-tjänsten så klienter ej ska kunna söka för flera månader framåt. 
Det går dock inte gått att förhindra att klienterna söker för aktuell månad, vilket försvårar för 
handläggarna eftersom de endast önskar ansökningar för nästkommande månad i e-tjänsten.  

Ett annat problem som förekommer är flertalet misslyckade e-ansökningar som måste hanteras 
manuellt och som beror på att roboten går i viloläge under nätterna. Vissa ärenden har helt 
försvunnit från Excel-filen och har inte överförts till Treserva. I dessa fall har handläggarna själv 
uppmärksammat att de saknas genom att be administratör göra en efterforskning i Selfpoint. 
Detta utifrån att de brukar ansöka löpande. Bitoreq har gjort en justering så att roboten ska göra 
kontroller mer frekvent för att kunna fånga upp e-ansökningar, dock förekommer fortfarande 
misslyckade ansökningar. Något annat som uppmärksammats är blanka ”förslag till beslut”. Även 
här ska Bitoreq ha gjort en justering under slutet av 2021. När misslyckade e-ansökningar 
inkommer i Excel filen kan ansökan stå som misslyckad, det kan förekomma tomma rutor med 
avsaknad av information, men även långa felkoder som upptar flera rader och gör det svårt att 
utläsa vilka ansökningar som inkommit. Under slutet av 2021 har flera samverkansmöten skett 
kring problematiken 

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

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

Administratör som kompetensutvecklat sig inom kvalitetsutveckling ansvarar i samråd med 
ansvarig enhetschef för att utreda avvikelser samt synpunkter och klagomål. 

Processen av en e-tjänst för nybesök tittas på och en strategi tas fram för att möjliggöra införande 
under 2022. 

Försörjningsstöd har aktivt arbetat med att få klienter att använda digitala hjälpmedel. 80-85 % av 
de som söker försörjningsstöd gör det via vår e-tjänst idag.  

Under andra halvan av året har verksamheten särskilt titta på de ärende som varit aktuella längst. 
De ärende som varit aktuella längst jobbar vi mer aktivt i, för att påskynda progression i ärendet.  

Vi har genomfört ett projekt tillsammans med Socialpsykiatrin. Syftet är att erbjuda insatser via 
dem för att nå de som lider av psykisk ohälsa. Detta för att bryta mönster, och ta klienterna ett 
steg närmare en bättre psykisk hälsa.  

Vi har 2 pågående ärende med positiva resultat. Målsättningen var att komma igång med 5 ärende 
under 2021, men Socialpsykiatrin hade svårt att avsätta resurser. 

Under året har bostadskoordinatorn arbetat aktivt med att Tomelilla kommuns sociala 
bostadskontrakt ska övergå till förstahandskontrakt. Det har lett till att vid årets början 2021 hade 
Tomelilla kommun 40 sociala bostadskontrakt. Idag finns det 24 sociala bostadskontrakt i 
Tomelilla kommun. Merparten av de som tidigare har haft sociala bostadskontrakt har idag ett 
förstahandskontrakt.  
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Antalet kommuninvånare som har börjat arbeta var 25 % under 2020 och 15% under 2021. Det 
finns dock en misstanke om att dessa uppgifter inte stämmer, att det är fler än 15% som börjat 
arbeta. Detta är under utredning. De senaste månaderna av statistikrapporteringen har valet gjorts 
att ta bort detta diagram fram tills felsökningen är avslutad och utredd.  

Extern samverkan 
 
Vi har påbörjat ett SÖSK samarbete utifrån att arbeta mer aktivt med barnperspektivet. Handläggare 
i SÖSK kommer träffas regelbundet för att metodutveckla hur vi tydligt arbetar utifrån ett 
barnperspektiv.  

FINSAM-projektet ”Möjligheternas väg” har bedrivits sedan mars 2021, det är ett projekt som delvis 
är finansierat av ESF(Europeiska socialfonden). Det riktar sig till de som står mycket långt från 
arbetsmarknaden. Det är ett mobilt team som ska använda befintliga resurser hos remittenterna för 
att på så vis hjälpa deltagarna hitta insatser som är anpassade för den enskildes behov och resurser. 
Remittenter är SÖSK-kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen. 

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

Handlingsplan 2021 
• Följa rutiner för avvikelsehantering och klagomål, även slutförande av utredningar 

Annan ersättning/bidrag
13%

Börjat studera 2%

Börjat arbeta
15%

Anställning via 
Arbetsförmedlingen

2%
Ej avhörd

40%

Ersättning pga. 
arbetslöshet

1%

Flyttat
13%

Annan orsak 6%

Ändrad familjesituation  
2%

Upphör på egen begäran 4%
Ärendeomläggning 2%AVSLUTSORSAKER - FÖRSÖRJNINGSSTÖD (244 AVSLUTADE)
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• Fortsätta utveckla den digitala e-tjänsten 
• Förbättra processer mellan Arbete och försörjning, myndighet och verkställighet, samt 

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

Vuxen/missbruk (Solhuset) 
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att människor med missbruk- och/eller beroende 
får vård och behandling och för att tidigt upptäcka riskbruk och missbruk. 
  
Previct (en digital behandlingsform) för alkoholism har visat sig vara effektivt för de som är 
motiverade.  
  
Handlingsplan 

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

Arbetsmarknadsenheten 
I februari 2021 påbörjades ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med fokus på coachning mot 
arbetsmarknaden för nyanlända. Projektet beslutades på ett år. Fokus är att ge nyanlända och 
språksvaga möjlighet att komma ut i språkpraktik kombinerat med SFI studier. 

Under året 2021 har ett stort fokus varit att följa upp SFI elever på individnivå, för att snabbt fånga 
upp om de gör progression eller inte. Ett aktivt arbete har gjort för att se över om behov finns av 
andra eller kompletterande insatser.  

Under 2021 hade vi en fortsatt växande målgrupp; personer med långtidssjukskrivningar. Större 
delen pga psykisk ohälsa, men även andra orsaker. Genom tätt samarbete mellan AME och 
Försörjningsstöd kunde man snabbt finna de personer som man såg ett behov av att börja arbeta 
med för att bryta mönster i vardagen, trots pågående sjukskrivning. Projektet Grön Arena startades 
upp och totalt har 16 deltagare deltagit i gruppaktiviteter på Grön Arena. Fokus har varit att komma 
ur sina gamla rutiner, ges möjlighet att komma ut till gården för att arbeta med djur och natur. 
Denna gruppverksamhet fortsätter under 2022.  

Vi har under året arbetat aktivt med extratjänster, och har totalt fått ut 31 personer i extratjänster. 
Under sista halvan av året togs dock beslut av regeringen att avskaffa extratjänster och stort fokus 
har varit att arbeta för att stärka de individer som berörs på bästa sätt inför att extratjänsten upphör.  

Vid årets slut är totalt 54 ungdomar inskrivna på KAA. 47 av dessa har en upprättad kontakt med 
studie och yrkesvägledare, och resterande 7 personer har vi ej lyckats komma i kontakt med. Under 
2021 skrevs 62 elever ut från KAA. 40 % av dessa pga att de gått vidare till studier i 
introduktionsprogram och 40 % pga av de fyllt 20 år.  
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Under 2021 startades Lärcentrum upp genom ett projekt. Vi har arbetat upp en lärmiljö där 
vuxenstuderande ges möjlighet att komma till AME och sitta för att studera i ett studierum. I 
studierum finns tillgång till datorer, hörlurar och fri wifi. Det finns också tillgång till 
studiehandledaren hjälper elever med planering, struktur, motiverande samtal och studieteknik. 
Studiehandledaren hjälper också till med att förklara hur Novo (lärplattform) är upplagd och ge stöd i 
att tolka och arbeta med kursuppgifter.  

Arbetet med Feriearbete påbörjades under mars månad. Under sommaren kom totalt 50 ungdomar 
ut o arbete om 3 veckor i olika verksamheter, både intern och extern i Tomelilla kommun.  

Handlingsplan  
• Arbeta med gruppaktiviteter med olika inriktningar och teman 
• Arbeta med att förtydliga och förbättra processer och rutiner 
• Arbeta aktivt med att förbättra arbetssättet för KAA  

Barn o Familj; myndighet och öppenvård 
 

I november gjordes en organisationsförändring där Öppenvård barn samt vuxna övergår till en 
egen enhet med namnet Resursenheten. På denna enhet läggs även myndighetsutövning vuxen 
missbruk. 

 

BoF myndighet har under 2021 satsat mycket på att göra det tryggt för de barn som är placerade i 
familjehem. Det har inneburit att man periodvis ersatt familjehemsföräldrar för förlorad inkomst 
för att förhindra sammanbrott. Barnen har behövt en större vuxennärvaro och en trygghet i att 
kunna bibehålla en kontinuerlig hälsovård och skola. Insatser har också tillförts från öppenvården 
i form av handledning av familjehemsföräldrar. Verksamheten har även valt att under 2021 öka 
familjehemssekreterare med 50%.  

En kompetenshöjande utbildningsinsats har gjorts under 2021 utifrån NPF(Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) samt psykisk ohälsa för all personal inom BoF. 

Det har påbörjats ett arbete med att metodutveckla utifrån tjänstedesign, detta har dock fått 
pausats pga hög arbetsbelastning och pandemins effekter genom höga sjukskrivningstal. Planeras 
återupptas under våren 2022. 

En stor del av arbetet på BoF myndighet har fokuserat på att få en tydlig struktur och rutin för 
stödet till socialsekreterare. Med stöd av bla analyserna av händelserapportering och 
synpunkter/klagomål har verksamheten arbetat målmedvetet med att färdigställa det arbete som 
inletts med processer och rutiner. 

Fokus har också legat på ett arbetsmiljöarbete i myndighetsgruppen med målet att hitta lösningar 
på det som medarbetarna identifierat som brister. Detta som ett led i att förbättra arbetsmiljön 
och höja kvalitén för de som behöver verksamhetens insatser. 
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Öppenvården har under 2021 fortsatt arbeta med IHF(Intensiv hemmabaserad 
familjebehandling). Det innebär att man intensivt arbetar med hela barnets nätverk, där vänner, 
skola, fritid, föräldrar mm ingår. Öppenvården har även lagt fokus på att handleda de familjehem 
som behöver extra stöd för klara de barn som har stora behov av vuxennärvaro. 
Familjebehandlare från öppenvården har även varit aktiva och delaktiga i att driva ”Växa tryggt” 
framåt och erbjuda fler förstföderskor i Tomelilla förstärkta hembesök. Vilket har gett mycket 
positiva resultat, då föräldrar med behov av ett större stöd i sitt föräldraskap har kunnat erbjudas 
stöd i ett tidigt stadium i barnets utveckling.  

Samverkan 
Förbättrade rutiner för remisser har tagits fram mellan BoF myndighet, Habilitering och BUP. 
Ett arbete har inletts 2021 att med hjälp av Nätverkskoordinator förbättra SIP och öka barnens 
delaktighet i dessa. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2022. 

Öppenvården samverkar med Region, Capio och folktandvård i ”Växa tryggt”. Med hjälp av 
PRIO-pengar har Tomelilla kommun kunnat fortsätta att driva ”Växa tryggt”-projektet och utöka 
det med Regionens vårdcentral så att fler förstföderskor kan erbjudas förstärkt hembesök. 
(PRIO, Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) 

Egen kontroll 
Handläggarna på Barn o familj har 1 ggr/ mån individuell ärendegenomgång med enhetschef. 

Gemensam ärendegenomgång 1 ggr/vecka med enhetschef. 

Handlingsplan  
• Att följa rutiner för synpunkter och klagomål, även slutförande av utredningar 
• Att följa rutiner för avvikelsehantering, även slutförande av utredningar 
• Att fortsätta arbetet med IHF (Intensivt hemmabaserat familjearbete) 
• Att fortsätta arbeta med ”Växa tryggt”. 
• Att fortsätta arbeta med Öckerömetoden, som är en metod för drogförebyggande arbete.  

Samordnade insatser 
 

Nätverkskoordinator 

Under 2021 har nätverkskoordinator samordnat ett antal barnärende samt ett vuxenärende med 
syfte att säkerställa gemensamma mål i ärendena och att syfte och uppsatta frågeställningar hålls i 
möten kring individerna. Under slutet av året har rollen avgränsats till att vara mötesledare och 
inte samordnare. Rollen som nätverkskoordinator har också inneburit att vara ett bollplank till 
handläggare inom socialtjänst, LSS och skolorna i Tomelilla kommun, utifrån expertis kring NPF 
och psykisk ohälsa.  
  
Under 2021 har nätverkskoordinatorn utbildat sig till barnrättsstrateg och gått med i nätverket 
"Skånes barnrättstrateger" i ledning av Skånes kommuner. Barnrättsarbetet har inletts med att 
arbeta fram en handlingsplan och att göra en barnkonsekvensanalys i ett komplext ärende. 
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Nätverkskoordinator har under året kallat chefer på BUP och HAB till samverkansmöten där vi 
diskuterat fram olika lösningar för att göra samverkan smidigare. Utifrån våra diskussioner har 
sedan nätverkskoordinator kunnat uppdatera handläggarna, uppdatera remissmallar. En lathund 
till handläggarna har också tagits fram av nätverkskoordinator för att undvika att remisser skickas 
tillbaka. 
  
Nätverkskoordinator fick tillsammans med fältsekreterare i uppdrag att göra en kartläggning över 
vilka förebyggande insatser som finns i Tomelilla kommun utanför det som görs inom ramen för 
skola. Kartläggningen tog fram genom insamling av material från hemsidor och intervjuer med 
medarbetare inom våra olika verksamheter i Tomelilla. Kartläggningen bestod också av en del där 
vi skulle beskriva glapp och komma med förslag på insatser. Arbetet har presenterats för 
ledningsgruppen. 
  
Nätverkskoordinator har under 2021 haft kontinuerlig handledning med både boendestöd inom 
LSS och SOL utifrån expertis kring NPF och psykisk ohälsa. Resursenheten, Österlens 
folkhögskola, Överförmyndarenheten, Boendestöd SOL och Anhörigcenter har samtliga tagit del 
av kunskapshöjande insatser kring autismspektrumtillstånd och ADHD. 
  
Grön Arena/Eriksgård 
 
Under 2021 har Grön Arena/Eriksgård använts flitigt av verksamheter inom socialpsykiatri 
tillsammans med AME. Under hösten har gruppverksamheter bedrivits för de deltagare som står 
långt från arbetsmarknaden och lider av psykisk ohälsa. Det har blivit en framgångsrik 
verksamhet där en positiv progression har kunnat mätas hos deltagarna. BoF har använt Grön 
Arena till att arbeta med föräldrar utifrån umgänge med sina barn. Att med djur och natur som 
verktyg för att på ett individuellt anpassat sätt arbeta med psykisk och fysisk hälsa visar på en 
positiv effekt. Under 2022 kommer verksamheten utökas med samverkan mellan skola och Barn 
o familj utifrån individanpassade verksamheter. 

Våld i nära relationer 
 
Socialtjänsten har ansvar för att personer som lever med, upplevt, eller levt med våld i nära 
relationer får stöd och hjälp för att kunna leva ett bra liv. 
Flera enheter inom socialtjänsten och vård och omsorg berörs av arbetet mot våld i nära 
relationer. Förvaltningen arbetar för att nå de krav som ställs i föreskrifterna och allmänna råd 
om våld i nära relationer SOSFS 2014:4. 
 
För att undvika att felaktig skyddsbedömning görs, har enheterna arbetat med att gå igenom de 
processer och rutiner man arbetar efter. 2021 har granskningen varit att kontrollera om dessa 
rutiner följs. 
 
 
Extern samverkan 
SÖSK-kommunerna samverka när det gäller våld i nära relationer. Samverkan sker på 
samordnarnivå för våld i nära relationer där kommunens 1:e socialsekreterare deltagit fram till 
organisationsförändring i november då enhetschef för Resursenheten har en samordnande roll. 
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Representanter deltar också i kompetenscentrum Malmös forskarnätverk för våld i nära relationer 
och har även samverkan med Freezonen som är en ideell kvinnojour och brottsofferjour i Ystad. 
 
Intern samverkan 
För att säkerställa och följa upp intern samverkan finns det en arbetsgrupp med representanter 
från samtliga yrkeskategorier och verksamheter som kontinuerligt har till uppgift att 
omvärldsbevaka och se över och förbättra Tomelilla kommuns arbetssätt och rutiner. 

Personal- och kompetensförsörjning 
Samtliga medarbetare på individ och familjeverksamheten har genomgått grundutbildning i våld i 
nära relationer. Handläggare inom myndighet och behandlare inom öppenvården har prioriterats i 
utbildningar för spetskompetens i säkerhetsbedömningar och samtalsmetoder. 

Utvecklingsområde 2022 
Under 2022 kommer ett nytt verksamhetssystem införas vilket innebär en förhöjd arbetsbelastning 
på verksamheterna. Det innebär också en del förändrade arbetssätt, en översyn av rutiner och 
riskbedömningar utifrån det. Det kan komma medföra att utdrag i form av statistik från 
verksamhetssystemen inte fullt ut är tillförlitlig förrän systemet är fullt ut implementerat. 

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

Vårt fortsatta fokus under 2022 kommer att vara att vidareutveckla kvalitetsledningssystemets 
processer med att uppdatera rutiner och upprätta nya och anpassade rutiner samt att granska de 
områden nämnden beslutat om. 

Samverkan både externt och internt har arbetats aktivt med under 2021. Vid mätningar har vi sett 
goda resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att analysera den informationsinhämtning 
som sker. Den sker på flera olika sätt, tex genom brukarundersökningar som verksamheterna 
gjort, statistisk information uthämtad från verksamhetssystemen, analys av händelserapportering 
och synpunkter och klagomål mm.  

En samverkan mellan skola och IFO har inletts under hösten 2021 som fått arbetsnamnet ”Hela 
barnet-hela tiden”. Målgruppen är barn mellan 4-10 år och är ett samarbete med RISE, KI 
innovation AB samt Lexell Social Ventures. En workshop kommer att hållas i mars 2022 där 
Region, Föreningar, Näringsliv, Förvaltningens olika verksamheter, Region och Länsstyrelse är 
inbjudna för att tillsammans se hur vi kan samarbeta kring frågan: Hur skapar vi mer träffsäkra 
förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället?. 

En arbetsgrupp kommer även att tillsättas för att se över hur skola och IFO kan samverka. Där 
uppdraget bla kommer vara att ta fram tydliga rutiner mellan skola och IFO, ta fram en 
gemensam föräldrautbildning mm. 

Genom en avvikelse under 2021 som ledde till en rapport om missförhållande har vi kunnat se i 
analysen att en process och rutin för samverkan mellan öppenvården, BoF myndighet och LSS 
behöver tas fram. Samt ett förtydligande i hur och när Nätverkskoordinatorn ska användas. Ett 
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arbete kommer att göras under 2022 med deltagare från de olika verksamheterna för att ta fram 
och förtydliga rutinerna. 

 

 
Verksamhetsövergripande handlingsplan 2022 för IFO  
 

• Översyn av processer och rutiner, revidera och förnya 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbete 
• Aktivt arbeta med att förbättra brukarundersökningar samt 
• Att fortsätta uppmuntra till att rapportera avvikelser och inkomna synpunkter och 

klagomål  
• Följa rutiner för avvikelsehantering  
• Följa rutiner för synpunkter o klagomål 
• Arbeta med att ta fram en tydligare statistik för samtliga enheter och verksamheter 
• Fortsätta utveckla verksamheterna på Grön Arena gård.  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/37 
 
Datum 10 februari 2022 

 

Ferieungdomar 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att erbjuda 70 ungdomar feriejobb inom de kommunala 
verksamheterna under 2022. 

Ärendebeskrivning 
Varje sommar erbjuder Tomelilla kommun, feriejobb inom de kommunala 
verksamheterna alternativt Sommarföretagare, för kommunens ungdomar. Feriejobb 
är sommarjobb med handledning. Syftet är att ge ungdomarna erfarenhet av 
arbetslivet, det är också ett sätt att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare. 
Alla ungdomar som är folkbokförda i Tomelilla kommun och fyllt 16 år men ännu 
inte är 18 år när arbetet påbörjas, kan söka feriejobb. Ansvarig verksamhet bedömer 
att man kan finna kommunala arbetsplatser inom gata, park, fastighet, kultur, fritid, 
sommarorkester, förskola, fritids och inom vård och omsorg till samtliga sökanden.  

Inför sommaren 2022 har det inkommit två förslag om samarbete – Sommarbonde 
och Naturvärdar 

Sommarbonde 

Förslaget innebär att genomföra ett pilotprojekt med syftet att ge arbete inom och 
insikt och kunskap om gröna näringen samt bidra till kompetensförsörjning till gröna 
näringen. En grupp om sju ungdomar arbetar under ledning av en lantbrukare som 
Hushållningssällskapet köper in av Farmartjänst. Lantbrukaren blir gruppens 
arbetsledare. Arbetsuppgifterna är sådana som behöver göras inom lantbruket, så 
som röjningsjobb, stängslingsarbete, städning, målning, djurskötsel mm.  
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Förslaget skulle innebära en kostnad (handledare, buss) som uppgår 159 600 kr för 
tre veckor.  

Naturvärdar 

Stiftelsen Skånska Landskap vill genom ett samarbete öka närvaron ute i våra 
naturreservat för att på så sätt minska både påverkan på naturen och öka kunskapen 
hos besökarna. Värdarna ska vidare utöva ett trevligt värdskap för besökare och vid 
behov plocka skräp, röja otillåtna eldstäder och rapportera händelser och skador till 
Länsstyrelsen eller kommunen. Förslaget innebär att stiftelsen utbildar tolv 
ungdomar och kommunen anställer dem som naturvärdar som sedan arbetar i natur- 
och rekreationsområden. Kommunen ska även anställa en handledare som leder 
arbetet men även vid behov arbetar som naturvärd.  

Förslaget innebär en kostnad (handledare, helgersättning, reseersättning) som uppgår 
till 130 000 kr för sex veckor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Familjenämnden har budgeterat för 70 feriejobb. En ferieungdom kostar 8 728 kr per 
period inklusive sociala avgifter.  

Kostnaden till hushållningssällskapet motsvarar en minskning av 18 
ferieungdomsjobb för att täcka kostnaden för handledaren.  

Kostnaden för naturvärdar motsvarar en minskning av 15 ferieungdomsjobb för att 
täcka kostnaden för handledaren. 

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

Miljöperspektivet 
Förslaget från Hushållningssällskapet ligger i linje med kommunens vision. 

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

Uppföljning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, 2022-02-10. 

Projektplan sommarbonde 2022, handlingsid: Fn 2022.332. 

Projektplan naturvärdar 2022, handlingsid: Fn 2022.468.   
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Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Sommarbonde -ett steg in i branschen 

Bakgrund 
Vi behöver få fler ungdomar att få upp ögonen för vår bransch och öka intresset och viljan att arbeta 
inom gröna näringen. Detta parat med efterfrågan på sysselsättning från många ungdomar ger en 
möjlighet att kombinera detta och att lantbruket kan göra en social insats.  

Koppling till projektet Skånsk livsmedelskompetens 
I arbetet med att säkra den skånska livsmedelskompetensen har tillväxten av ny arbetskraft och nya 
entreprenörer identifierats och med denna insats sprider vi intresset för vår näring.  

Syfte 
Att genomföra ett pilotprojekt med syftet att ge arbete inom och insikt och kunskap om gröna 
näringen samt bidra till kompetensförsörjningen till gröna näringen.   

Mål 
Projektets mål är att: 

▪ Erbjuda sommarsysselsättning åt 28 ungdomar inom gröna näringen  
▪ Öka intresset för arbete och studier i den gröna näringen 
▪ Minska utanförskap och segregation  
▪ Testa ett koncept, för spridning till övriga landet 

Målgrupp 
Kommunala sommarjobbsungdomar, som får jobb finansierade av kommunen i en tre-veckorsperiod. 
(eller två veckor, beroende på hur kommunens upplägg ser ut)  
 
Vid urvalet av ungdomar kommer en ansökan/viljeinriktning att krävas för att på så sätt nå 
motiverade ungdomar. Att kommunen tilldelar jobb utan prioritering kommer inte vara möjligt.  

Projektets genomförande  
Projektledning 
Då arbetet riktar sig till fyra kommuner är det av vikt med väl genomfört förankringsarbete, hjälp vid 
urvalet av ungdomar och support för att få in kunduppdrag och vägledning under fältperioden. 
Uppföljning, utvärdering och metodutveckling ansvarar projektledningen för.  
 
Arbetsteam 
En grupp om sju ungdomar arbetar under ledning av en lantbrukare som vi köper in från 
Farmartjänst. Lantbrukaren blir då gruppens arbetsledare. Hen vägleder, utbildar och inspirerar 
ungdomarna i arbetet. Gruppen får plats i en minibuss.  
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Arbetsuppgifterna som gruppen åtar sig är uppdrag som behövs göras inom lantbruket, så som 
röjningsjobb (utan röjsåg), stängslingsarbeten, städning, målning, djurskötsel och andra uppgifter 
förekommande på ett lantbruk.  
 
Arbetsledare 
Denna tjänst köps in av Farmartjänst, som får betalt enligt gällande timtaxa. Utöver arbetsledning 
under tre veckor ingår även en uppstartsträff och veckovisa pulsmöten så att projektledaren har koll 
på att arbetet går enligt plan. Arbetsledaren hämtar ungdomarna (antingen hemma eller vid 
kollektivtrafik) och arbetsleder dem under hela arbetet. Ansvarar för att följa närvaron och följa upp 
ungdomar som inte kommer till jobbet. Sjukanmälan måste ske via telefonsamtal, sms godtas inte. 
För arbetsledare kommer krävas utdrag ur polisens belastningsregister.  
 
Lantbrukaren som tar emot gruppen betalar inget för utfört arbete, med motprestationen att hen 
presenterar sin gård och visar upp verksamheten.  
 
Projektet genomförs i samverkan med fyra kommuner, Tomelilla, Helsingborg, Malmö och 
Kristianstad (förslag) 

Tidsplan 
Jan-mars Projektriggning och kommunal förankring  
maj Arbetsledare på plats 
juni-juli Ungdomar ute på jobb 
oktober Spridningsseminarium, web, om erfarenheter. 

Projektorganisation 
Projektägare är HIR Skåne, en del av Hushållningssällskapet Skåne, i samverkan med Kompetensråd 
Skåne och berörda kommuner.   

Utvärdering och spridning 
Projektet kommer att följas noga under processen. Ungdomarna får svara på några enkla korta frågor 
inför arbetet, och efter, för att fånga upp deras reflektioner och funderingar. En avslutningsträff 
kommer också att genomföras med projektledningen och arbetsledarna för att summera deras 
erfarenheter och reflektioner. Detta kommer också att noteras under arbetets gång av 
projektledaren, som en kontinuerlig uppföljning.  

Vi ser att konceptet, efter denna metodutveckling, kan få spridning över landet och komma fler 
ungdomar, lantbruk och kommuner till del. Därför genomförs ett webinarie i oktober 2022 med syfte 
att sprida arbetssättet och de erfarenheter vi har gjort.  
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Budget 
 

Budgetpost Kostnad Kommentar  
Lön ungdomar  0 kr Kommunalt ersatt 
Arbetsledare 320 000 kr 4 personer, 15 dagar, plus uppstart och 

avslutsträff, 512 timmar. 500 kr plus moms, 625 
kr 

Projektledning 245 000 kr 200 timmar, 980 kr/h, plus moms, 1 225 
kr/timme 

Minibussar och drivmedel 65 000 3 veckor, fyra grupper,  
Skyddsskor 8 400 Räknat på 300 kr per ungdom 
  Budgeten är beräknad utifrån fyra kommuner och 

tre veckor.  
   
   
Summa 638 400  

 
 

Övriga tankar/funderingar  
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Projektplan Naturvärdar 2022 
 

Bakgrund 
Projektet Hållbar Platsutveckling har identifierat fördelarna med att öka närvaron ute i våra 
naturreservat för att på så sätt minska både påverkan på naturen och öka kunskapen hos besökarna. 
Projektet identifierade behovet av naturvärdar som hjälper besökarna innan problemen uppkommer.  

Under 2021 genomförde Stiftelsen Skånska Landskap projektet ”Naturvärdar” för första gången i 
angränsande kommuner med framgångsrikt resultat. Projektet går i korthet ut på att en kommun 
anställer individer med anställningsstöd eller motsvarande, som får utbildning och utrustning av 
Stiftelsen Skånska Landskap för att sedan arbeta i natur-och rekreationsområden. År 2022 har de 
möjligheten att erbjuda utbildningen igen i ännu större skala och söker nu efter fler 
samarbetspartners.  

Att förena deras projekt med projektets slutsatser kring behovet av naturvärdar ser vi som en 
effektiv möjlighet att insatsen på ett resurseffektivt sätt. 

Syfte 
Minska åverkan i våra naturområden genom att öka närvaron av kunniga personal på plats. Vi vill 
hjälpa besökarna att göra rätt. Att stoppa eventuella problem innan de blir ett problem. 

Syftet uppfylls genom att utbilda 12 ungdomar inom: 

• Vad friluftsliv är, varför det är viktigt och hur utövande av olika friluftslivsaktiviteter påverkar 
naturen 

• Vad som händer med naturen där besökare inte respekterar Allemansrätten eller lokala 
föreskrifter 

• Hur man hjälper besökare att göra rätt: olika sätt att ta kontakt och positiv kommunikation 
• Allemansrätten och typer av naturområden/föreskrifter i Skåne, friluftsliv i skyddad natur 
• Hitta och förstå information om olika platser 

Mål 
Projektets mål är att: 

▪ Erbjuda sommarsysselsättning åt 12 ungdomar  
▪ Öka intresset och kunskapen kring naturens skörhet  
▪ Minska förstörelse och nedskräpning i naturen   
▪ Leverera ett trevligt värdskap för besökarna när de besöker Tomelilla Kommun 

Målgrupp 
Kommunala ferieungdomar, som får jobb finansierade av kommunen i tre-veckorsperiod. Vi ser två 
perioder med sex ungdomar per period som arbetar utspridda i kommunens naturområden. Det är 
därför en fördel om ungdomarna är A-traktorburna, en målgrupp som dessutom tros ha varit del av 
de problemen som rapporterats i bland annat Fyledalen. 
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Projektets genomförande  
Arbetsteam 
En grupp om sex ungdomar per tidsperiod arbetar under ledning av en handledare som är anställd av 
kommunen. Dessa arbetar i två grupper om tre personer. På så sätt finns säkerställs att ingen ska 
behöva arbeta ensam om någon i teamet blir sjuk. Handledaren vägleder och inspirerar ungdomarna 
i arbetet samt löser eventuella problem som kan uppstå längs vägen. Under perioder med mindre 
handledningstid är även handledaren ute i naturen som naturvärd. 
 
Arbetsuppgifterna som ungdomarna ska göra är att: 

• Informera och hjälpa besökarna i naturområdena till att göra rätt. 
• Utöva ett trevligt värdskap för kommunen för att besökarna ska känna sig välkomna 
• Vid behov plocka skräp, röja otillåtna eldstäder med mera samt rapportera särskilda 

händelser och skador på byggnader och leder till Länsstyrelsen eller kommunen 
• Föra statistik över besökare för vidareutveckling av naturområdena  

Det faktum att kringliggande kommuner (Simrishamn, Ystad, Sjöbo, Kristianstad) också ska 
genomföra denna insats i tillsammans med Skånska Landskap öppnar för möjligheter till samarbete 
kring erfarenheter, handledare etc. 

Tidsplan 
dec-feb Projektuppstart 
mars Beslut och avtal 
april-maj Arbetsledare och ungdomar anställs 
juni  Tre dagars utbildning 
juni-aug Ungdomarna genomför arbetet 
sept Utvärdering tillsammans med Skånska Landskap 

Budget 
Budgetpost Kostnad Kommentar  
Lön ungdomar  0 kr Ingår i Ferieungdomspotten 
Arbetsledare 100 000 kr 1 personer, 3 månader, 75% av en heltid, med 

fördel en person som kan utföra andra uppgifter 
under dagen men vara tillgänglig per telefon. 

Helgersättning 10 000 kr Arbetsledare och ungdomar 
Reseersättning 20 000 6 veckor, tre bilar per dag 
Arbetsskor 0 kr  1 200 kr per person kan sökas från Stiftelsen 

Skånska Landskap 
Arbetskläder 0 kr Väst och keps finansieras av Stiftelsen Skånska 

Landskap 
Utbildning 0 kr Finansieras av Stiftelsen Skånska Landskap 
   
Summa 130 000 OBS summan inkluderar inte lön för 

ferieungdomarna 
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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 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2019/8 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - ändring i 
familjenämndens delegeringsregler 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar göra ändring i delegeringsreglerna enligt förvaltningens 
bilaga: C 22:02 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022, 
handlingsid: Fn 2022.601. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ny föreskrift som gäller från den 15 mars 2022 angående 
informationssamtal behövs följande ändring göras i delegeringsreglerna, punkt 6:22: 
familjebehandlare byts ut mot familjerättssekreterare. 

Informationssamtalen ska ligga på familjerättssekreteraren utifrån kompetens och 
samtalets innehåll. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte tillämpligt. 

Barnperspektivet 
Inte tillämpligt. 

Miljöperspektivet 
Inte tillämpligt. 
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Uppföljning 
Vid behov eller vid start av mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-23. 

C 22:02 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022, 
handlingsid: Fn 2022.601.  

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 

KFS/Johanna Kandell 
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Beslutad av: Familjenämnden 
Datum: 2022-01-28 
Beslutsparagraf: Fn § 10/2022 
Börjar gälla: 2022-01-28 
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Skolchef samt socialchef 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer: Fn 2019/8 
 

Kommunal författningssamling 
Nr C 22:02 

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Delegerings-
regler för 
Familjenämnden 
mandatperioden 
2019–2022   
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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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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 
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den myndighet (i detta fall representerar delegaten myndigheten) som fattat 
beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen 
innebär att den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till 
besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska 
besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter 
samråd med sin närmaste överordnade. 
 
VAD FÅR INTE DELEGERAS? 
 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 § 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). 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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) 

BrB – Brottsbalk (1962:700) 

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

SL – Skollag (2010:800) 

ÄB – Ärvdabalk (1958:637) 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT 

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN 

3. SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND 

4. SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA 

5. SOCIALTJÄNST – VUXNA 

6. SOCIALTJÄNST – ÖVRIGT 

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

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

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

 Socialchef 
Skolchef 

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde 

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

 Kommunstyrelsens 
ordförande eller 
kommundirektören 
var för sig. 

 

1.3 Underteckna avtal samt 
underteckna andra 
handlingar och skrivelser i 
övrigt. 
Delegeringen, som inte är 
reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till 
verksamhetschef avser 
avtal 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 
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2.1 Besluta att avslå en begäran 
om att få ta del av allmän 
handling eller att lämna ut 
allmän handling med 
förbehåll. 

 Kommundirektör 
Kanslichef 
Kvalitetschef – i 
samråd med 
jurist 
Skolchef 

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

2.2 
 

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

45 § 1 st. 
FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

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

45 § 1 st. 
FL 

Socialchef 
Skolchef 

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde. 

2.4 
 

Beslut huruvida 
omprövning ska ske och 
omprövning av beslut. 

39 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslut huruvida 
omprövning ska ske 
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–
38 §§ p. 
3 KL, 41 
§ LVU, 4 
§ LVM 

Socialchef 
Skolchef 

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde. 
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2.7 
 

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

10 kap. 
1–2 §§ 
SoL  
6 kap 39 
§ KL 

Det berörda 
utskottet 
Nämndens 
ordförande 

När utskottets 
avgörande inte kan 
avvaktas. 

 
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 
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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  

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   
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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 

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 
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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 
boende samt stödboende under 
utredningstid. 

4 kap. 1 
§ SoL 

Enhetschef  

4.11 
 

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

4 kap. 1 
§ SoL 

Individ- och 
familjeutskottet 

 

4.12 
 

Medgivande att underårig tas 
emot för stadigvarande vård 
och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av 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  
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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  

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  

 
 
 
 
 
 
 

6 SOCIALTJÄNST - 
ÖVRIGT 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
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6.1 
 

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

6 kap. 6 b § SoL Familjehems-
sekreterare 

 

6.2 
 

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

 Familjehems-
sekreterare 

 

6.3 
 

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

 Individ- och 
familje-
utskottet 

 

6.4 
 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till 
kontaktperson/kontak
tfamilj 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 

Social-
sekreterare 
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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). 

Social-
sekreterare 

 

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 

Social-
sekreterare 

 

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 Social-
sekreterare 

 

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 
mottagningskommune
n inte är överens om 

2 kap. 11 § SoL Socialchef  
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överflyttning av 
ärende. 

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 

Social-
sekreterare 

 

6.16 
 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
att behov av god 
man/förvaltare inte 
längre behövs. 

5 kap. 3 § 2 p. 
SoF 

Social-
sekreterare 

 

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 

Social-
sekreterare 

 

6.18 
 

Framställan till 
domstol om behov av 
målsägarbiträde för 
underårig. 

5 kap. 2 § SoF Social-
sekreterare 

 

6.19 
 

Inlämna 
dödsboanmälan till 
Skatteverket. 

20 kap. 8 a § ÄB Kommun-
vägledare 

 

6.20 
 

Beslut om att ordna 
gravsättning. 

5 kap. 2 § 
begravningslagen 

Kommun-
vägledare 

 

6.21 
 

Beslut att förvalta 
dödsbo i avvaktan på 
boutredningsman. 

18 kap 2 § ÄB Kommun-
vägledare 

 

6.22 Beslut gällande 
informationssamtal 
och utfärdande av 
samtalsintyg.  

5, 6, 8 §§ Lag 
(2021:530) om 
informations-
samtal 

Familjerätts-
sekreterare 
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7 LAG OM VÅRD AV 
MISSBRUKARE I 
VISSA FALL – LVM 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

7.1 
 

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

7 § LVM Socialsekreterare  

7.2 
 

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

7 § LVM Enhetschef  

7.3 
 

Beslut om ansökan om 
vård enligt LVM. 

11 § LVM Individ- och 
familjeutskottet 

 

7.4 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande. 

13 § LVM Individ- och 
familjeutskottet 

 

7.5 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande i 
avvaktan på 
arbetsutskottets 
sammanträde. 

13 § LVM Nämndens 
ordförande eller 
namngiven 
ledamot som 
nämnden 
förordnat 

 

7.6 
 

Beslut om upphörande 
av omedelbart 
omhändertagande 
enligt 13 § LVM. 

18 b § LVM Enhetschef  

7.7 
 

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

19 § LVM Socialsekreterare  

7.8 
 

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

12 § LVM Socialsekreterare  
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7.9 Anordnande av vård 
utanför LVM-hem. 

27 § LVM Enhetschef  

7.10 Upprätta plan för vård. 28 § LVM Socialsekreterare  

7.11 
 

Beslut om ersättning 
från den enskilde till 
kommunen för 
missbruksvård i form 
av plats vid hem för 
vård eller boende eller 
i familjehem (vuxna). 

8 kap. 1 § SoL,  
6 kap. 1 § SoF 

Enhetschef  

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 
ordförande eller 
namngiven 
ledamot som 
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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 former 
inom socialtjänsten. 

22 § 1 st. LVU Individ- och 
familjeutskottet 
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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 

 

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 

14 § 3 st. LVU Individ- och 
familjeutskottet 
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vistelseort enligt 14 § 2 st. 
p. 1–2 fortfarande behövs. 

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 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 
LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

9.1 
 

Utreda faderskap. 1 kap. 3–7 §§ 
FB 
2 kap. 1, 4–6, 
8–9 §§ FB 

Familjerätts-
sekreterare 

 

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 Familjerätts-
sekreterare 
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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 Familjerätts-
sekreterare 

 

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 

Familjerätts-
sekreterare 

 

9.8 
 

Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap. 

3 kap. 5 § 2 st. 
samt 6 § 2 st. 
FB 

Familjerätts-
sekreterare 

 

9.9 
 

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

Lag om 
blodundersök
ning med 
mera, vid 
utredning om 
faderskap 

Enhetschef  

9.10 
 

Lämnande av upplysningar 
till tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål. 
 
 

6 kap. 19 § FB Familjerätts-
sekreterare 

 

9.11 
 

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

6 kap. 20 § FB Familjerätts-
sekreterare 

 

9.12 
 

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

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

Familjerätts-
sekreterare 

 

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 
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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 

 

 
10 YTTRANDEÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

10.1 Yttrande till 
länsstyrelse eller 
domstol i 
körkortsärende. 

39 § 3 st. 
Körkortslagen 

Social-
sekreterare 

 

10.2 
 

Yttrande enligt 
namnlagen. 

45–46 §§ Namnlagen Social-
sekreterare 

 

10.3 
 

Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass 
utan vårdnadshavarens 
medgivande. 

3 § 2 st. 
Passförordningen 

Enhetschef  

10.4 
 

Upplysningar i 
vapenärenden. 

Vapenlagen Social-
sekreterare 

 

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 

11 § LUL Social-
sekreterare 
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ungdomskontrakt och 
i en vårdplan om det 
vidtas med stöd av 
LVU. 

10.8 
 

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

31 kap. 2 § 1 st. BrB Social-
sekreterare 

 

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 Social-
sekreterare 

 

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 § 
Hemvärnsförordning
en (1997:146) 

Individ- och 
familjeutskottet 

 

 
 
 

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 

14 kap. 7 § SoL Socialchef  
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risk för allvarligt 
missförhållande enligt SoL. 

11.4 
 

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

SOSFS 2011:5  
7 kap. 1 § 

Socialchef  

 
12 BARN OCH UTBILDNING – 

förskole-, förskoleklass-, 
grundskole- och 
grundsärskoleverksamhet 

LAGRUM 

Skollagen 
(2010:800) 

DELEGAT KOMMENTARER 

 Huvudmän och 
ansvarsfördelning 

2 kap.    

12.1 Befattningsutbildning för 
rektor. 

12 § Skolchef  

12.2 Anställa obehöriga längre 
än 6 månader – max 1 år. 

18–19 §§ Rektor  

12.3 Kompetensutveckling. 34 § Rektor  

 Åtgärder mot kränkande 
behandling   

6 kap.    

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

7–8 §§ Rektor  

12.5 Skyldighet att anmäla och 
utreda kränkande 
behandling. 

10 § Rektor  

 Skolplikt och rätt till 
utbildning 

7 kap.   

12.6 Mottagande till 
grundsärskolan. 

5 § och 5 b § Enhetschef 
elevhälsan 

Medgivande från 
vårdnadshavare 
krävs om ej 
synnerliga skäl. 

Överklagas hos   
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd. 
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12.7 Beslut i fråga om 
uppskjuten skolplikt. 

10 § 2–3 st. Enhetschef 
elevhälsan 

Begäran av 
vårdnadshavare 
krävs. 

Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd. 

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 
överklagande-
nämnd. 

12.10 Beslut i fråga om 
skolpliktens tidigare 
upphörande. 

14 § 2 st. Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd. 

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

16 § Skolchef  

 Förskolan   8 kap.   

12.12 Mottagande från annan 
kommun.  

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

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

14 § 2 st. Enhetschef 
elevhälsan 

 
 

12.14 Beslut om tilläggsbelopp.  

  

 

23 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

 Förskoleklassen 9 kap.   

12.15 Mottagande från annan 
kommun. 

13 § 1–2 st. Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
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nämnd. Yttrande 
skall inhämtas från 
hemkommun, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner. 

12.16 Frångående av 
vårdnadshavares önskemål 
om placering vid viss 
skolenhet. 

15 §  Biträdande 
skolchef 

Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd.  

12.17 Beslut om tilläggsbelopp. 

 

21 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

 Grundskolan 10 kap.   

12.18 Mottagande från annan 
kommun. 

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

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

30 §  Biträdande 
skolchef 

 

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

32 § 1–2 st. Skolskjuts-
handläggare 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

12.21 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. 

12.22 Beslut om tilläggsbelopp. 39 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
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 förvaltnings-
domstol. 

 Grundsärskolan 11 kap.   

12.23 Beslut om elev ska läsa 
ämnen eller ämnesområden. 

8 § Rektor Samråd med 
enhetschef för 
elevhälsan. 

12.24 Överenskommelse med 
annan kommun. 

24 § 2 st. p. 2 Skolchef  

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

25–26 §§ Skolchef  

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

31 § 1–2 st. Skolskjuts-
handläggare 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

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

31 § 1–2 st. Skolchef  

12.28 Beslut om tilläggsbelopp. 

 

38 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

 Särskilda utbildningsformer 24 kap.   

12.29 Prövning om fullgörande av 
skolplikt på annat sätt. 

25 § Familje-
nämndens 
utbildnings-
utskott 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 
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13 BARN OCH UTBILDNING – 
gymnasie- och 
gymnasiesärskoleverksamheten 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

 Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan 

15 kap.   

13.1 Teckna samverkansavtal med annan 
kommun om gymnasieutbildning. 

30 § Skolchef  

13.2 Beslut om inackorderingsstöd. 32 § Skolchef  

 Utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan 

16 kap.   

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

48 § 

 

Skolchef  

13.4 Beslut om tilläggsbelopp. 54 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol. 

 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 
förvaltnings-
domstol. 

 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 
överklagande-
nämnd. 

13.8 Teckna samverkansavtal med annan 
kommun om utbildning på 
gymnasiesärskola. 

27 § Skolchef  

13.9 Anordna skolskjuts. 30 § Skolskjuts-
handläggare 
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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 
förvaltnings-
domstol. 

 
 
 

14 BARN OCH UTBILDNING - 
övrigt 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

14.1 Beslut om nedsättning eller 
befrielse från avgift för plats i 
förskole- och 
fritidshemsverksamhet.  

 Skolchef  

 
 
 

15 INDIVID OCH FAMILJ - 
vuxenutbildning 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

15.1 Beslut om mottagande till 
kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna 
eller till utbildning i svenska 
för invandrare. 

20 kap. 13–
14 §§ SL 
21 kap. 7 § 3 
st. SL 
22 kap. 15 § 
SL 

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

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

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

Socialchef  Samverkansavtal finns med 
Ystads kommun som är 
huvudman och tar besluten. 
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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 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

16.1 Ansvar för registerförteckning.  Kommundirektör  

16.2 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag. 

GDPR 
art. 15 

Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

16.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
ärende gällande utlämnande av 
registerutdrag. 

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

16.4 Beslut om överklagan i ärende 
gällande utlämnande av 
registerutdrag. 

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

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

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

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

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

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

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhets-
område 

16.8 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 Delegaten med 
rätt att teckna 
huvudavtalet 

 

 
  

216



 
 

 

 

35 (36) 

 

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 

 Socialchef 
Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområde 
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kommunal 
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: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut februari 2022. 

 

När Vad  Vem 
2022-02-16 Skolpliktsföreläggande Familjenämndens 

utbildningsutskott 
2022-02-22 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-02-22 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-02-23 Beslut om tillhörighet till 

särskolans målgrupp 
Skolchef 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-23. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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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 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 24 februari 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-03-04 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 4 mars 2022: 

• Anmälningsärenden enligt skollagen januari 2022 

• Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025 

• Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan 

• Delrapport styrgrupp gymnasiesamverkan 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-02-11, §§ 
18-34 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-02-16, §§ 5-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-02-24. 

Anmälningsärenden enligt skollagen januari 2022, handlingsid: Fn 2022.611. 

Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn 
2022.312. 

Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan, handlingsid: Fn 2022.525. 
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Delrapport styrgrupp gymnasiesamverkan, handlingsid: Fn 2022.612. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen januari 2022 
Avstängning av elev Rektors beslut 

enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

1 elev Kastanjeskolan 

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

25 elever 
1 elev 
4 elever  
1 elev  

Kastanjeskolan 
Smedstorps skola 
Brösarps skola 
Byavångsskolan 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 
2  
1 
 

Pojkar 
1 
1 
1 

 
Smedstorps skola 
Byavångsskolan 
Kastanjeskolan 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 144 Dnr KS 2021/212 

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas. 
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022. 
 
Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv 
 
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet) 
 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner. 
 
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022  
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas.  
 
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
 
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.  
 
Budgetberedningen, 15 juni 2022 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 
 
Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material 
 
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor. 
 
MBL-förhandling förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 oktober 2022 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor. 
 
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2022 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan 
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år. 
 
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023. 
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndmål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
 
Barnperspektivet 
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång, i övrigt har 
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021, handlingsid: Ks 2021.4262. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 11 Feb 2022 14:15:17 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan / info@skaneskommuner.se
Attachments:                   Delrapport_styrgrupp_gymnasiesamverkan.pdf

Zendesk ID: 834924

Från: info@skaneskommuner.se
Datum: 2022-02-11 kl. 03.04
Till: kommunstyrelsens presidie samt utbildningsnämnden, eller motsvarande med ansvar för 
gymnasie, presidie **Utveckling av gymnasiesamverkan gynnar skånska ungdomars möjlighet till 
utbildning** **Skånska ungdomar har sedan 2010 haft möjlighet att söka sig till valfri gymnasieskola i 
Skåne. Grunden i samarbetet med gymnasiesamverkan är att värna om elevernas rättighet till 
utbildning. Nu behöver samarbetet utvecklas för att anpassas för framtiden – de skånska 
ungdomarna behöver fortsatt ha möjlighet till god utbildning och kommunernas verksamhets- och 
budgetplanering behöver underlättas.** Sedan maj 2021 arbetar en styrgrupp utsedd av Skånes 
Kommuner med att utveckla dagens samverkansavtal. Att erbjuda de skånska ungdomarna de bästa 
förutsättningarna för en god utbildning är en självklarhet för alla kommuner i Skåne. - I ett gediget 
och målinriktat arbete har styrgruppen analyserat det befintliga samverkansavtalet och de 
utvecklingsbehov som man såg finnas på området. Arbetet har gjorts i dialog med skånska 
kommuner, med stöd av sakkunniga, av utredare, och efter hörande av andra regioners lösningar på 
området. Vi har idag presenterat ett förslag till styrelsen för Skånes Kommuner om hur man bör 
vidareutveckla dagens Gymnasiesamverkan. Jag är mycket glad att ha presenterat ett förslag om en 
fortsatt process för detta, där vi tillvaratar såväl den enskilde elevens, som skolhuvudmannens 
intressen på ett ansvarsfullt sätt säger Linda Allansson Wester (M) ordförande för politisk styrgrupp 
för Gymnasiesamverkan och kommunstyrelsens ordförande i Svedala. Varje enskild kommun 
ansvarar för att erbjuda ungdomar i kommunen gymnasieutbildning av god kvalitet, antingen själv 
eller i samverkan. I Skåne och västra Blekinge finns det drygt 50 000 ungdomar som tack vare 
gymnasiesamverkan kan gå den gymnasieutbildning som de önskar på valfri gymnasieskola. Skånes 
Kommuner anser att gymnasiesamverkan ska finnas kvar för att ta vara på varje ungdoms möjlighet 
till utbildning inom samverkansområdet. Lagstiftningen kring gymnasieutbildning värnar om elevernas 
rättighet till utbildning och gymnasiesamverkan är i linje med lagstiftarens ambition och viktig att 
upprätthålla. I gymnasiesamverkan finns både kommunala och fristående gymnasieskolor. Ur 
elevernas perspektiv blir valet av gymnasieutbildning därför mer lättillgängligt genom 
gymnasiesamverkan. – Vi har ett gemensamt ansvar att uppnå kvalitet och likvärdighet i 
gymnasieutbildningar för våra ungdomar i Skåne. Vi behöver också samarbeta mer om 
nyetableringar av gymnasieskolor. Det kan vi lyckas med genom att ta tillvara och utveckla vårt avtal 
om gymnasiesamverkan i Skåne, där gemensam planering och dimensionering av 
gymnasieutbildningar är viktiga delar. Det kan i det här sammanhanget även vara intressant att titta 
på förutsättningarna för en gemensam prislista i Skåne, säger Anders Tell (S), vice ordförande i den 
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politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan på Skånes Kommuner och oppositionsråd i 
Kristianstads kommun. **Samverkan är i dagsläget välfungerande men avtalet behöver utvecklas 
över tid och därför föreslås nu en rad utvecklingspunkter av Skånes Kommuner:** - Kommunerna i 
samverkansområdet bör enas om en gemensam målbild och ambition med gymnasieutbildning. - 
Gemensam prislista för gymnasieutbildning inom samverkansområdet bör tas fram för att öka kvalitet 
och likvärdighet i gymnasieutbildningar samt underlätta kommunernas verksamhets- och 
budgetplanering. - Om det är möjligt utifrån skollagen ska kommunernas självbestämmande värnas i 
samverkan. Det behövs därför undersökas om det finns förutsättningar eller behov av att undanta 
några enskilda gymnasieutbildningar från Fritt sök. – Detta är ett svårt och komplext område. Vår 
politiska styrgrupp arbetar hårt för att skapa en gemensam överenskommelse över både parti- och 
kommungränser där vi tillsammans tar ansvar för Skånes framtid, säger Patric Åberg (M), ordförande 
för Skånes Kommuner och kommunstyrelsens ordförande i Skåne. Den politiska styrgruppen för 
gymnasiesamverkan kommer nu att arbeta vidare med utvecklingspunkterna i samarbete med 
kommunerna inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge. Mer information finns i bifogad 
rapport. Med vänlig hälsning, Evelina Johansson Ledningsstrateg 
![](https://i.xink.io/Images/Get/K634/i1.png) 0728 - 85 47 00 (växel) Gasverksgatan 3a, Lund 
skåneskommuner.se Du hittar vår integritetspolicy på skåneskommuner.se/integritet

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare

                                                                                                      Conversation ID: 0985a675-
8b45-11ec-ad0f-9d2ec4d3eb25 0985a675-8b45-11ec-ad0f-9d2ec4d3eb25 66d5cc6
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SKÅNES KOMMUNER 

 
Adress 
Gasverksgatan 3A 
222 29, Lund 

 
Telefon 
0728 - 85 47 00 

 
E-post 
info@skaneskommuner.se 

 
Org. nummer 
837600 - 9109 

 
skåneskommuner.se 

 

 
Datum 
2022-01-25 

 
Ansvarig tjänsteperson 
Elena Zukauskaite 
 

 
 

  

 
Delrapport från politisk styrgrupp för 
gymnasiesamverkan  
 

Inledning 
Skånes Kommuners styrelse har etablerat en politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan, 19 mars, 2021 
(Dnr KCO 21-007). Styrgruppens uppdrag är att: 

• Vårda och utveckla samverkansavtalet 
• Förstärka samplanering och styrning i Skåne genom att ta fram underlag för utbud och 

dimensionering inom samverkansområdet 
• Utveckla en mer ändamålsenlig process för samplanering av utbud och lokalisering av 

gymnasieskolor i samverkansområdet för att uppnå ökad kostnadseffektivitet. 
 
Följande ledamöter har utsetts till styrgruppen: 

• Linda Allansson Wester (M) Svedala, ordförande 
• Anders Tell (S), Kristianstad, vice ordförande 
• Rasmus Törnblom (M), Lund 
• Lena Wallentheim (S), Hässleholm 
• Marcus Friberg (MP), Helsingborg 
• Jeanette Ovesson (M), Simrishamn 
• Sara Wettergren (L), Malmö 
• Teddy Nilsson (SD), Svalöv 
• Robert Wenglén (M), Lomma 

 
Detta dokument sammanställer de aktiviteter som den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan 
har genomfört under 2021 samt januari, 2022 samt en framåtblick för 2022. Dokumentet presenteras 
för ställningstagande vid styrgruppsmötet den 14 januari, 2022 för vidare beredning inför Skånes 
Kommuners styrelse den 11 februari, 2022 där en lägesrapport ska presenteras. Styrelsen kommer att 
ta ställning och ge kvittens för att bekräfta alternativt ge förslag på justeringar angående vägen framåt.  
 

Sammanställning av aktiviteter 2021 
Under 2021 har den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan sammanträtt 6 gånger – en gång per 
månad med start i maj 2021. Varje träff har haft ett specifikt fokus vilket redovisas nedan.  
 
3 maj, 2021: Nuvarande samverkansavtal samt möjligheter och utmaningar  
Under mötet presenterades nuvarande samverkansavtal för gymnasiet i Skåne. Vidare diskuterades 
utmaningar och möjligheter angående gymnasiesamverkan såsom demografisk utveckling, kostnader 
och kvalitet i gymnasieutbildning. Till sist presenterades de aktiviteter som tjänstepersoner i 
kommunerna i samarbete med Skånes Kommuners kansli utför för att fördjupa samverkan.  
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SKÅNES KOMMUNER 

Under mötet konstaterades det bland annat att det är tydligt att det finns stora skillnader mellan priser 
för gymnasieutbildning i Skåne samt att utbildning är dyrare än i andra delar av Sverige. 
 
 

 
 

Figur 1: Exempel på kostnader för gymnasieutbildning per elev i Skåne respektive Storsthml 
SA= Samhällsprogrammet, VO= Vård och omsorg, EE= El och energi 

 
4 juni, 2021: Förväntningar på nationell nivå och diskussion om vad som behöver 
lösas 
Lars Stjernkvist, särskild utredare för SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning, anslöt till mötet och presenterade utredningen som ger 
indikationer om pågående diskussion angående gymnasieutbildning på nationell nivå.  
 
SOU 2020:33 understryker vikten av samverkan mellan kommuner samt koppling till arbetsmarknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare diskuterade styrgruppen vilka de största utmaningarna i samverkan är som behöver lösas för att 
genomföra uppdraget. Följande frågor enades gruppen kring:  

• Rimlig tillgång till gymnasieutbildning för ungdomar i hemkommunen. 
• Nybyggnationer – vem tar ansvar för att bygga skolor i regionen? 
• Kostnadseffektivitet och kvalitet av gymnasieutbildningen i Skåne.  

 

SOU 2020:33 
När det gäller gymnasieskolan ska kommunen ingå ett samverkansavtal som omfattar ett 
geografiskt område med minst ett visst antal invånare som ingår i gymnasieskolans målgrupp 
och med minst två andra kommuner (primärt samverkansavtal). Samverkansavtalet ska avse 
planering, dimensionering och erbjudande av nationella program samt programinriktat val och 
yrkesintroduktion, utformade för en grupp elever, 
inom gymnasieskolan. Samverkansavtalet ska utformas med hänsyn till ungdomars 
efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov. Avtalet ska även utformas med 
hänsyn till ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser och kommunernas skyldighet att 
erbjuda ett allsidigt urval av utbildningar.  
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SKÅNES KOMMUNER 

9 september 2021: Tillgång till gymnasieutbildning för ungdomar i 
hemkommunen 
Antal förstahandssökande och antagna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad utifrån respektive 
hemkommuns perspektiv presenterades. Vidare presenterades även rörlighet utifrån 
huvudmansperspektiv – det vill säga från vilka kommuner huvudmän tar emot elever. Slutsatser av 
analysen som genomfördes av Skånes Kommuners kansli är följande:  

• Ca 90% av alla ungdomar i Malmö, Lund, Helsingborg Kristianstad söker utbildning i sin 
hemkommun i första hand.  

• Ungefär lika stor andel ungdomar (70%-76%) i Malmö, Lund, Helsingborg är antagna till sitt 
förstahandsval.  

• Andelen är något större i Kristianstad 88%. 
• Det är få ungdomar som ville studera i sin hemkommun i första hand, men som i praktiken 

studerar i en annan kommun.  
• Alla kommuner i analysen (Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg) har lediga platser efter att 

antagningen är avslutad (alternativt tagit in alla sökande till program).  
• Alla ungdomar i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg som är behöriga till gymnasiet 

skulle kunna studera i sin hemkommun, men inte nödvändigtvis på den skola som hen har valt.  
• Rörlighet inom samverkansområdet är relativt liten – de flesta ungdomar stannar antingen i sin 

hemkommun eller söker sig till närliggande kommuner.  
Styrgruppen diskuterade vidare att de behöver fördjupa sig i skollagens krav på hemkommunen för att 
förstå vilket ansvar och vilka möjligheter kommunerna har.  
 
12 oktober 2021: Skollagen (2010:800) samt utökning av gymnasieplatser och 
befolkningsprognos 
Skollagen (2010:800) – hemkommunens ansvar  
Oberoende skoljurist med erfarenhet från kommunalförvaltning, Skolverket och Skolinspektion anslöt 
till mötet för att presentera juridiskt utlåtande med fokus på kommunernas ansvar att anordna 
utbildning; mottagande i första hand samt omfattning av allsidigt urval. Huvudbudskapet i utlåtandet 
var att alla ungdomar i samverkansområdet samt ungdomar hemmahörande i kommuner som inte 
erbjuder specifik utbildning har rätt till utbildning på lika villkor.  

Utökning av gymnasieplatser och befolkningsprognos 
Det har sedan länge varit känt att det finns en stor demografisk utveckling, speciellt i sydvästra Skåne 
som sätter press på att skapa gymnasieplatser. Lunds kommun var en av de första som aviserade att 
de själva inte kan ta ansvar för hela utökningen. Hösten 2021 skickade Skånes Kommuner ut en enkät 
för att undersöka inplanerade nybyggnationer och utökningar av gymnasieplatser fram till 2026. Vidare 

Utdrag ur juridiskt utlåtande av Ask & Kocan jurister.  
En kommun ansvarar för att erbjuda ungdomar i kommunen gymnasieutbildning av god 
kvalitet. Det kan ske genom att kommunen anordnar utbildning i egen regi eller träffar 
samverkansavtal. Kommunens ”erbjudande” ska omfatta ett allsidigt urval av program och 
inriktningar vilket motsvarar till mer än 50 % av de program som finns inom gymnasieutbildning. 
Behöriga ungdomar som är hemmahörande i de samverkande kommunerna tas emot på lika 
villkor till alla utbildningar i samverkansområdet. Även elever som inte är hemmahörande i en 
kommun i samverkansområdet, kan dock ha rätt att tas emot i första hand på utbildning i en 
kommun inom samverkansområdet om deras hemkommun inte erbjuder utbildning. 
Reglerna om antagning/mottagande är tvingande för kommunerna och kan inte avtalas bort och 
inte heller bortses från.  
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bjöds Academedia in som en av de största fristående producenterna av gymnasieplatser i Skåne och 
övriga Sverige för att presentera sina planer i Skåne.  
 
Slutsatsen av diskussionen var att det finns en ökad medvetenhet bland kommunerna i Skåne om 
behovet av att utöka gymnasieplatser. Om alla nybyggnationer och inplanerade utökningar kommer 
genomföras kommer vi stå inför en överkapacitet av gymnasieplatser i Skåne och därmed höga 
gymnasiekostnader. Det krävs fördjupad samverkan för att koordinera nybyggnationer och utökning.  
 
19 november, 2021: Kritiska faktorer bakom prisskillnader av 
gymnasieutbildning 
Under hösten 2021 analyserade konsultföretaget PWC kritiska faktorer bakom prisskillnader av 
gymnasieutbildning i Skåne. De fokuserade på Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. 
Beräkningsprinciper, strukturella skillnader och ambitionsnivå är de viktigaste faktorerna som är 
anledningen till skillnaderna. Diskussionen som följde presentationen av rapporten fokuserade på att 
det inte är rimligt att ha så stora skillnader och göra så olika inom Skåne. Det finns behov för samsyn 
och likvärdighet och därmed kan eventuellt gemensam prislista vara ett sätt att gå framåt med frågan.  
 
17 december, 2021: Inspiration från Storsthlm, summering & fortsatt arbete 
Gymnasiesamverkan i Storsthlm liknar gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge. Det är ungefär 
lika många gymnasieproducenter av olika storlekar och med olika förutsättningar. Storsthlm är ett 
kommunförbund, inte kommunalförbund som exempelvis GR. Därmed har Storshhlm en gemensam 
prislista som gäller i hela samverkansområdet.  
 
Karin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef Gymnasieregionen, samt Christina Eklund (M) kommunalråd 
Huddinge tillika ordförande politisk styrgrupp gymnasieregionen Storsthlm, anslöt sig till mötet för att 
dela med sig av sina erfarenheter kring gymnasiesamverkan samt framtagande och användning av 
gemensam prislista.  
 
13 januari, 2022: Ekonomiska konsekvenser av uppsagt samverkansavtal, 
summering & fortsatt arbete  
Inom ramen för gymnasiesamverkan finns det gemensamma system för antagning och IKE vilket 
innebär att administrativa resurser kan användas effektivt. Systemen är uppbyggda utifrån nuvarande 
strukturer för gymnasiesamverkan med fritt sök. På uppdrag från den politiska styrgruppen för 
gymnasiesamverkan inom Skånes Kommuner tog Ann-Sofie Nord, antagningschef i Lunds kommun, 
och Annette Holm Persson, avdelningschef för gymnasieplanering, vägledning och forskning i 
Helsingborgs stad, fram en analys av ekonomiska konsekvenser för kommuner om samverkansavtalet 
för gymnasiet skulle sägas upp. De har använt Lunds kommun och Staffanstorp kommun som 
exempel. Enligt deras beräkningar skulle administrativa kostnader för antagning och IKE öka med ca 11 
mkr i Lund1 (av de ca 4 mkr uppstartskostnader; 7 mkr årliga kostnader) och med 1,1 mkr i 
Staffanstorp. Kostnadsbilden för Malmö, Helsingborg och Kristianstad kommer att vara snarlik den för 
Lund. Det framfördes vid mötet att likvärdigheten för elever i Skåne skulle försämras om 
samverkansavtal med ’fritt sök’ skulle upphöra.  

 
 
 
 
1 Merkostnader baseras på att Lunds kommun kommer att ta över arbete från Skånes Kommuner för egen del 
samt för antagningstjänster för Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp.  
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Sammanfattande punkter 
Under träffarna 17 december, 2021 och 13 januari, 2022 sammanfattade styrgruppen sitt arbete och 
kom fram till följande punkter. 

Fritt sök 
Styrgruppen anser att nuvarande system för fritt sök i hela samverkansområdet har flera fördelar och 
bör vårdas framöver. Den främjar elevernas valfrihet ur ett Skåneperspektiv med kommunala och 
fristående huvudmän. Den bidrar till kostnadseffektivitet när det gäller förvaltning och administration 
av antagningen och interkommunala ersättningar för gymnasieutbildning. Den skapar förutsättningar 
för planering och dimensionering av gymnasieutbildningar på delregional och regional nivå. Det är 
också viktigt att poängtera att skollagstiftning utgår från elevernas rättigheter till utbildning. Elever som 
inte är hemmahörande i en kommun i samverkansområdet har rätt att tas emot i första hand på 
utbildning i en kommun inom samverkansområdet om deras hemkommun inte erbjuder utbildning. 

Det finns även ett intresse bland medlemskommuner att undersöka förutsättningar av och principer 
för att undanta vissa program från ’fritt sök’ i enskilda kommuner och därmed begränsa 
förstahandssöket till dessa program till en mindre del av av samverkansområdet. 

Gemensam prislista 
Det finns fördelar med en gemensam prislista. För att skapa en gemensam prislista behöver flera 
aspekter undersökas såsom förutsättningar för etableringstillägg vid nybyggnationer och strukturtillägg 
utifrån elevunderlag. Likaså är det viktig att hitta en balans mellan kostnader baserade på historiska 
utgifter (så mycket har gymnasieutbildning kostat över tid) och framtida ambitioner (så mycket bör 
gymnasieutbildning kosta utifrån de ambitioner som kommuner har för gymnasieutbildning). Prislistor 
på delregional nivå har också diskuterats. 

Utbud och dimensionering 
Utbud och dimensionering av gymnasieutbildning är en väldigt viktig fråga. Den påverkar kvalitet, 
kostnadseffektivitet och tillgång till gymnasieutbildning. Styrgruppen kommer att ta del av analyser av 
utbud och dimensionering med fokus på program med lågt v/s högt söktryck. Därefter behöver 
kommuner i Skåne enas kring vilka åtgärder som är önskvärda på delregional och regional nivå. 
Proposition utifrån SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning kommer ut i början av 2022 och bör beaktas i detta arbete.  

Nybyggnationer 
Det krävs fördjupad samverkan för att koordinera nybyggnationer och utökning av gymnasieplatser för 
att säkerställa att det finns gymnasieplatser för alla behöriga ungdomar, men samtidigt inte skapa 
överkapacitet och därmed höga kostnader för utbildning. Frågan om nybyggnationer är sammanflätat 
med de om utbud och dimensionering (hur många platser behövs inom vilken program och i vilken 
kommun) samt gemensam prislista (undersöka möjlighet för etableringstillägg för de kommuner som 
bygger nya gymnasieskolor).  

Likvärdig bedömning  
Likvärdig bedömning och betygsättning på grundskolor i Skåne skulle kunna leda till mer likvärdiga 
förutsättningar för ungdomar att komma in till den önskvärda gymnasieutbildningen. Även om det kan 
finnas fördelar med gemensamt arbete i frågan finns det samtidigt en reservation att nationella aktörer 
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såsom Skolinspektion och Skolverket arbetar med uppdrag för likvärdig bedömning och betygsättning 
och därmed är det mer lämpligt att använda Skånes Kommuners resurser för andra insatser.  

Sammanfattning och framåtblick 
Under 2021 fokuserade styrgruppen på att skapa en gemensam kunskapsbild kring 
gymnasiesamverkan i Skåne samt dess möjligheter och utmaningar. Efter genomförda möten har 
styrgruppen kommit fram till att det finns ett stort värde med samverkan och ’fritt sök’ och det bör 
vårdas framöver. ”Fritt sök” kan vidareutvecklas genom ännu en närmare samverkan på delregional 
nivå med en koordinerad process för nybyggnationer av gymnasieskolor i Skåne, en gemensam 
process för dimensionering av gymnasieutbildning och en gemensam prislista (antingen på regional 
eller delregional nivå).  
 
För att kunna närma sig en gemensam prislista och ett gemensamt ställningstagande kring 
dimensionering samt koordinerade nybyggnationer behövs det långsiktighet och säkerhet kring 
strukturen för gymnasiesamverkan. Att ändra strukturer för samverkan såsom antal samverkande 
parter, program i samverkan med mera är en kostsam process. Det innebär omställnings- och 
administrationskostnader, men även samhällsekonomiska kostnader när ungdomar inte förstår vad 
det är för regler som gäller och riskerar missa den gymnasieutbildning som de främst vill studera. 
Styrgruppen rekommenderar att fortsätta med ’fritt sök’ som utgångspunkt och framöver arbeta med 
följande fokusområden: 

• Undersöka förutsättningar av att inom ramen för samverkansavtalet upprätta en option för 
respektive kommunal gymnasiehuvudman som ingår i avtalet att undanta vissa program från 
"fritt sök" och därigenom begränsa förstahandssöket till dessa program till en mindre del av 
samverkansområdet. Presenteras på styrelsemötet 8 april, 2022.  

• I det fall utredningen ovan visar på möjliga förutsättningar uppdras åt Skånes Kommuner att 
formulera huvudprinciper för en process där en samverkanspart vill tillämpa optionen som 
beskrivs i föregående punkt. Presenteras på styrelsemötet 3 juni, 2022.  

• Ta fram en modell på hur utbud och dimensionering kan utformas på delregional och regional 
nivå. I detta arbete ingår även koordinering av nybyggnationer och program som erbjuds i de 
nya skolorna. Delrapport presenteras på styrelsemöte 3 juni, 2022. Slutrapport presenteras på 
styrelsemöte 9 december, 2022. 

• Undersöka förutsättningar för gemensam prislista på regional alt. delregionalnivå där även 
förutsättningar för att införa etableringstillägg vid nya byggnationer tydligt framgår. Delrapport 
presenteras på styrelsemöte 14 oktober, 2022. Slutrapport presenteras på styrelsemöte 9 
december, 2022. 
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Delrapport från politisk styrgrupp för 
gymnasiesamverkan  
 

Inledning 
Skånes Kommuners styrelse har etablerat en politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan, 19 mars, 2021 
(Dnr KCO 21-007). Styrgruppens uppdrag är att: 

• Vårda och utveckla samverkansavtalet 
• Förstärka samplanering och styrning i Skåne genom att ta fram underlag för utbud och 

dimensionering inom samverkansområdet 
• Utveckla en mer ändamålsenlig process för samplanering av utbud och lokalisering av 

gymnasieskolor i samverkansområdet för att uppnå ökad kostnadseffektivitet. 
 
Följande ledamöter har utsetts till styrgruppen: 

• Linda Allansson Wester (M) Svedala, ordförande 
• Anders Tell (S), Kristianstad, vice ordförande 
• Rasmus Törnblom (M), Lund 
• Lena Wallentheim (S), Hässleholm 
• Marcus Friberg (MP), Helsingborg 
• Jeanette Ovesson (M), Simrishamn 
• Sara Wettergren (L), Malmö 
• Teddy Nilsson (SD), Svalöv 
• Robert Wenglén (M), Lomma 

 
Detta dokument sammanställer de aktiviteter som den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan 
har genomfört under 2021 samt januari, 2022 samt en framåtblick för 2022. Dokumentet presenteras 
för ställningstagande vid styrgruppsmötet den 14 januari, 2022 för vidare beredning inför Skånes 
Kommuners styrelse den 11 februari, 2022 där en lägesrapport ska presenteras. Styrelsen kommer att 
ta ställning och ge kvittens för att bekräfta alternativt ge förslag på justeringar angående vägen framåt.  
 

Sammanställning av aktiviteter 2021 
Under 2021 har den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan sammanträtt 6 gånger – en gång per 
månad med start i maj 2021. Varje träff har haft ett specifikt fokus vilket redovisas nedan.  
 
3 maj, 2021: Nuvarande samverkansavtal samt möjligheter och utmaningar  
Under mötet presenterades nuvarande samverkansavtal för gymnasiet i Skåne. Vidare diskuterades 
utmaningar och möjligheter angående gymnasiesamverkan såsom demografisk utveckling, kostnader 
och kvalitet i gymnasieutbildning. Till sist presenterades de aktiviteter som tjänstepersoner i 
kommunerna i samarbete med Skånes Kommuners kansli utför för att fördjupa samverkan.  
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Under mötet konstaterades det bland annat att det är tydligt att det finns stora skillnader mellan priser 
för gymnasieutbildning i Skåne samt att utbildning är dyrare än i andra delar av Sverige. 
 
 

 
 

Figur 1: Exempel på kostnader för gymnasieutbildning per elev i Skåne respektive Storsthml 
SA= Samhällsprogrammet, VO= Vård och omsorg, EE= El och energi 

 
4 juni, 2021: Förväntningar på nationell nivå och diskussion om vad som behöver 
lösas 
Lars Stjernkvist, särskild utredare för SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning, anslöt till mötet och presenterade utredningen som ger 
indikationer om pågående diskussion angående gymnasieutbildning på nationell nivå.  
 
SOU 2020:33 understryker vikten av samverkan mellan kommuner samt koppling till arbetsmarknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare diskuterade styrgruppen vilka de största utmaningarna i samverkan är som behöver lösas för att 
genomföra uppdraget. Följande frågor enades gruppen kring:  

• Rimlig tillgång till gymnasieutbildning för ungdomar i hemkommunen. 
• Nybyggnationer – vem tar ansvar för att bygga skolor i regionen? 
• Kostnadseffektivitet och kvalitet av gymnasieutbildningen i Skåne.  

 

SOU 2020:33 
När det gäller gymnasieskolan ska kommunen ingå ett samverkansavtal som omfattar ett 
geografiskt område med minst ett visst antal invånare som ingår i gymnasieskolans målgrupp 
och med minst två andra kommuner (primärt samverkansavtal). Samverkansavtalet ska avse 
planering, dimensionering och erbjudande av nationella program samt programinriktat val och 
yrkesintroduktion, utformade för en grupp elever, 
inom gymnasieskolan. Samverkansavtalet ska utformas med hänsyn till ungdomars 
efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov. Avtalet ska även utformas med 
hänsyn till ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser och kommunernas skyldighet att 
erbjuda ett allsidigt urval av utbildningar.  

237



 

 
SKÅNES KOMMUNER 

9 september 2021: Tillgång till gymnasieutbildning för ungdomar i 
hemkommunen 
Antal förstahandssökande och antagna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad utifrån respektive 
hemkommuns perspektiv presenterades. Vidare presenterades även rörlighet utifrån 
huvudmansperspektiv – det vill säga från vilka kommuner huvudmän tar emot elever. Slutsatser av 
analysen som genomfördes av Skånes Kommuners kansli är följande:  

• Ca 90% av alla ungdomar i Malmö, Lund, Helsingborg Kristianstad söker utbildning i sin 
hemkommun i första hand.  

• Ungefär lika stor andel ungdomar (70%-76%) i Malmö, Lund, Helsingborg är antagna till sitt 
förstahandsval.  

• Andelen är något större i Kristianstad 88%. 
• Det är få ungdomar som ville studera i sin hemkommun i första hand, men som i praktiken 

studerar i en annan kommun.  
• Alla kommuner i analysen (Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg) har lediga platser efter att 

antagningen är avslutad (alternativt tagit in alla sökande till program).  
• Alla ungdomar i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg som är behöriga till gymnasiet 

skulle kunna studera i sin hemkommun, men inte nödvändigtvis på den skola som hen har valt.  
• Rörlighet inom samverkansområdet är relativt liten – de flesta ungdomar stannar antingen i sin 

hemkommun eller söker sig till närliggande kommuner.  
Styrgruppen diskuterade vidare att de behöver fördjupa sig i skollagens krav på hemkommunen för att 
förstå vilket ansvar och vilka möjligheter kommunerna har.  
 
12 oktober 2021: Skollagen (2010:800) samt utökning av gymnasieplatser och 
befolkningsprognos 
Skollagen (2010:800) – hemkommunens ansvar  
Oberoende skoljurist med erfarenhet från kommunalförvaltning, Skolverket och Skolinspektion anslöt 
till mötet för att presentera juridiskt utlåtande med fokus på kommunernas ansvar att anordna 
utbildning; mottagande i första hand samt omfattning av allsidigt urval. Huvudbudskapet i utlåtandet 
var att alla ungdomar i samverkansområdet samt ungdomar hemmahörande i kommuner som inte 
erbjuder specifik utbildning har rätt till utbildning på lika villkor.  

Utökning av gymnasieplatser och befolkningsprognos 
Det har sedan länge varit känt att det finns en stor demografisk utveckling, speciellt i sydvästra Skåne 
som sätter press på att skapa gymnasieplatser. Lunds kommun var en av de första som aviserade att 
de själva inte kan ta ansvar för hela utökningen. Hösten 2021 skickade Skånes Kommuner ut en enkät 
för att undersöka inplanerade nybyggnationer och utökningar av gymnasieplatser fram till 2026. Vidare 

Utdrag ur juridiskt utlåtande av Ask & Kocan jurister.  
En kommun ansvarar för att erbjuda ungdomar i kommunen gymnasieutbildning av god 
kvalitet. Det kan ske genom att kommunen anordnar utbildning i egen regi eller träffar 
samverkansavtal. Kommunens ”erbjudande” ska omfatta ett allsidigt urval av program och 
inriktningar vilket motsvarar till mer än 50 % av de program som finns inom gymnasieutbildning. 
Behöriga ungdomar som är hemmahörande i de samverkande kommunerna tas emot på lika 
villkor till alla utbildningar i samverkansområdet. Även elever som inte är hemmahörande i en 
kommun i samverkansområdet, kan dock ha rätt att tas emot i första hand på utbildning i en 
kommun inom samverkansområdet om deras hemkommun inte erbjuder utbildning. 
Reglerna om antagning/mottagande är tvingande för kommunerna och kan inte avtalas bort och 
inte heller bortses från.  
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bjöds Academedia in som en av de största fristående producenterna av gymnasieplatser i Skåne och 
övriga Sverige för att presentera sina planer i Skåne.  
 
Slutsatsen av diskussionen var att det finns en ökad medvetenhet bland kommunerna i Skåne om 
behovet av att utöka gymnasieplatser. Om alla nybyggnationer och inplanerade utökningar kommer 
genomföras kommer vi stå inför en överkapacitet av gymnasieplatser i Skåne och därmed höga 
gymnasiekostnader. Det krävs fördjupad samverkan för att koordinera nybyggnationer och utökning.  
 
19 november, 2021: Kritiska faktorer bakom prisskillnader av 
gymnasieutbildning 
Under hösten 2021 analyserade konsultföretaget PWC kritiska faktorer bakom prisskillnader av 
gymnasieutbildning i Skåne. De fokuserade på Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. 
Beräkningsprinciper, strukturella skillnader och ambitionsnivå är de viktigaste faktorerna som är 
anledningen till skillnaderna. Diskussionen som följde presentationen av rapporten fokuserade på att 
det inte är rimligt att ha så stora skillnader och göra så olika inom Skåne. Det finns behov för samsyn 
och likvärdighet och därmed kan eventuellt gemensam prislista vara ett sätt att gå framåt med frågan.  
 
17 december, 2021: Inspiration från Storsthlm, summering & fortsatt arbete 
Gymnasiesamverkan i Storsthlm liknar gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge. Det är ungefär 
lika många gymnasieproducenter av olika storlekar och med olika förutsättningar. Storsthlm är ett 
kommunförbund, inte kommunalförbund som exempelvis GR. Därmed har Storshhlm en gemensam 
prislista som gäller i hela samverkansområdet.  
 
Karin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef Gymnasieregionen, samt Christina Eklund (M) kommunalråd 
Huddinge tillika ordförande politisk styrgrupp gymnasieregionen Storsthlm, anslöt sig till mötet för att 
dela med sig av sina erfarenheter kring gymnasiesamverkan samt framtagande och användning av 
gemensam prislista.  
 
13 januari, 2022: Ekonomiska konsekvenser av uppsagt samverkansavtal, 
summering & fortsatt arbete  
Inom ramen för gymnasiesamverkan finns det gemensamma system för antagning och IKE vilket 
innebär att administrativa resurser kan användas effektivt. Systemen är uppbyggda utifrån nuvarande 
strukturer för gymnasiesamverkan med fritt sök. På uppdrag från den politiska styrgruppen för 
gymnasiesamverkan inom Skånes Kommuner tog Ann-Sofie Nord, antagningschef i Lunds kommun, 
och Annette Holm Persson, avdelningschef för gymnasieplanering, vägledning och forskning i 
Helsingborgs stad, fram en analys av ekonomiska konsekvenser för kommuner om samverkansavtalet 
för gymnasiet skulle sägas upp. De har använt Lunds kommun och Staffanstorp kommun som 
exempel. Enligt deras beräkningar skulle administrativa kostnader för antagning och IKE öka med ca 11 
mkr i Lund1 (av de ca 4 mkr uppstartskostnader; 7 mkr årliga kostnader) och med 1,1 mkr i 
Staffanstorp. Kostnadsbilden för Malmö, Helsingborg och Kristianstad kommer att vara snarlik den för 
Lund. Det framfördes vid mötet att likvärdigheten för elever i Skåne skulle försämras om 
samverkansavtal med ’fritt sök’ skulle upphöra.  

 
 
 
 
1 Merkostnader baseras på att Lunds kommun kommer att ta över arbete från Skånes Kommuner för egen del 
samt för antagningstjänster för Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp.  

239



Sammanfattande punkter 
Under träffarna 17 december, 2021 och 13 januari, 2022 sammanfattade styrgruppen sitt arbete och 
kom fram till följande punkter. 

Fritt sök 
Styrgruppen anser att nuvarande system för fritt sök i hela samverkansområdet har flera fördelar och 
bör vårdas framöver. Den främjar elevernas valfrihet ur ett Skåneperspektiv med kommunala och 
fristående huvudmän. Den bidrar till kostnadseffektivitet när det gäller förvaltning och administration 
av antagningen och interkommunala ersättningar för gymnasieutbildning. Den skapar förutsättningar 
för planering och dimensionering av gymnasieutbildningar på delregional och regional nivå. Det är 
också viktigt att poängtera att skollagstiftning utgår från elevernas rättigheter till utbildning. Elever som 
inte är hemmahörande i en kommun i samverkansområdet har rätt att tas emot i första hand på 
utbildning i en kommun inom samverkansområdet om deras hemkommun inte erbjuder utbildning. 

Det finns även ett intresse bland medlemskommuner att undersöka förutsättningar av och principer 
för att undanta vissa program från ’fritt sök’ i enskilda kommuner och därmed begränsa 
förstahandssöket till dessa program till en mindre del av av samverkansområdet. 

Gemensam prislista 
Det finns fördelar med en gemensam prislista. För att skapa en gemensam prislista behöver flera 
aspekter undersökas såsom förutsättningar för etableringstillägg vid nybyggnationer och strukturtillägg 
utifrån elevunderlag. Likaså är det viktig att hitta en balans mellan kostnader baserade på historiska 
utgifter (så mycket har gymnasieutbildning kostat över tid) och framtida ambitioner (så mycket bör 
gymnasieutbildning kosta utifrån de ambitioner som kommuner har för gymnasieutbildning). Prislistor 
på delregional nivå har också diskuterats. 

Utbud och dimensionering 
Utbud och dimensionering av gymnasieutbildning är en väldigt viktig fråga. Den påverkar kvalitet, 
kostnadseffektivitet och tillgång till gymnasieutbildning. Styrgruppen kommer att ta del av analyser av 
utbud och dimensionering med fokus på program med lågt v/s högt söktryck. Därefter behöver 
kommuner i Skåne enas kring vilka åtgärder som är önskvärda på delregional och regional nivå. 
Proposition utifrån SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning kommer ut i början av 2022 och bör beaktas i detta arbete.  

Nybyggnationer 
Det krävs fördjupad samverkan för att koordinera nybyggnationer och utökning av gymnasieplatser för 
att säkerställa att det finns gymnasieplatser för alla behöriga ungdomar, men samtidigt inte skapa 
överkapacitet och därmed höga kostnader för utbildning. Frågan om nybyggnationer är sammanflätat 
med de om utbud och dimensionering (hur många platser behövs inom vilken program och i vilken 
kommun) samt gemensam prislista (undersöka möjlighet för etableringstillägg för de kommuner som 
bygger nya gymnasieskolor).  

Likvärdig bedömning  
Likvärdig bedömning och betygsättning på grundskolor i Skåne skulle kunna leda till mer likvärdiga 
förutsättningar för ungdomar att komma in till den önskvärda gymnasieutbildningen. Även om det kan 
finnas fördelar med gemensamt arbete i frågan finns det samtidigt en reservation att nationella aktörer 
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såsom Skolinspektion och Skolverket arbetar med uppdrag för likvärdig bedömning och betygsättning 
och därmed är det mer lämpligt att använda Skånes Kommuners resurser för andra insatser.  

Sammanfattning och framåtblick 
Under 2021 fokuserade styrgruppen på att skapa en gemensam kunskapsbild kring 
gymnasiesamverkan i Skåne samt dess möjligheter och utmaningar. Efter genomförda möten har 
styrgruppen kommit fram till att det finns ett stort värde med samverkan och ’fritt sök’ och det bör 
vårdas framöver. ”Fritt sök” kan vidareutvecklas genom ännu en närmare samverkan på delregional 
nivå med en koordinerad process för nybyggnationer av gymnasieskolor i Skåne, en gemensam 
process för dimensionering av gymnasieutbildning och en gemensam prislista (antingen på regional 
eller delregional nivå).  
 
För att kunna närma sig en gemensam prislista och ett gemensamt ställningstagande kring 
dimensionering samt koordinerade nybyggnationer behövs det långsiktighet och säkerhet kring 
strukturen för gymnasiesamverkan. Att ändra strukturer för samverkan såsom antal samverkande 
parter, program i samverkan med mera är en kostsam process. Det innebär omställnings- och 
administrationskostnader, men även samhällsekonomiska kostnader när ungdomar inte förstår vad 
det är för regler som gäller och riskerar missa den gymnasieutbildning som de främst vill studera. 
Styrgruppen rekommenderar att fortsätta med ’fritt sök’ som utgångspunkt och framöver arbeta med 
följande fokusområden: 

• Undersöka förutsättningar av att inom ramen för samverkansavtalet upprätta en option för 
respektive kommunal gymnasiehuvudman som ingår i avtalet att undanta vissa program från 
"fritt sök" och därigenom begränsa förstahandssöket till dessa program till en mindre del av 
samverkansområdet. Presenteras på styrelsemötet 8 april, 2022.  

• I det fall utredningen ovan visar på möjliga förutsättningar uppdras åt Skånes Kommuner att 
formulera huvudprinciper för en process där en samverkanspart vill tillämpa optionen som 
beskrivs i föregående punkt. Presenteras på styrelsemötet 3 juni, 2022.  

• Ta fram en modell på hur utbud och dimensionering kan utformas på delregional och regional 
nivå. I detta arbete ingår även koordinering av nybyggnationer och program som erbjuds i de 
nya skolorna. Delrapport presenteras på styrelsemöte 3 juni, 2022. Slutrapport presenteras på 
styrelsemöte 9 december, 2022. 

• Undersöka förutsättningar för gemensam prislista på regional alt. delregionalnivå där även 
förutsättningar för att införa etableringstillägg vid nya byggnationer tydligt framgår. Delrapport 
presenteras på styrelsemöte 14 oktober, 2022. Slutrapport presenteras på styrelsemöte 9 
december, 2022. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 33  

Redovisning av anmälningsärenden 
januari 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga januari 2022 
 Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Pojke 

LVU 

Humana 
Baggium 

  49 500:- 2021-12-21 
 

Flicka 

LVU 

SIS Ryds 
Brunn 

257 300:- 2021-07-13  

Pojke 

SoL 

Almaröd AB   58 900:- 2021-03-01  

Extern Öppenvård 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Humana 
Social 
Utveckling 

 25 350:- (nov) 2021-09-24  

 
Vuxen placering 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna SIS Örebro  30 000:- 2021-05-21 2021-11-06 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts.     

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

 6:- 2021-09-24  
 

 
Statistik fattade beslut, oktober 2021 – januari 2022 
Beslut oktober november december januari 
Startade utredningar         19      15      19       12 

Avslutade 
utredningar med 
insats 

         1        1        11        7 

Avslutade 
utredningar utan 
insats 

         0        2        3         3 

Förlängd 
utredningstid 11:2 

         0        0        1         0 

Uppföljning 
utredning 11 kap § 
4 a SoL 

         0        0        0         0 

Nerlagda 
utredningar 

         0        0        0         1 

Övervägande om 
fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

         3        2        6         0 

Vård enligt LVU          1        0         0         1 

 

Avslag om vård 
enligt LVU 

         0        0         0         0 

Vård enligt LVU 
upphör 

         0        0         0         0 

Placering i 
jourhem/familjehe
m enligt SoL 

         0        0         0         0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts.     

Placering i 
akuthem/HVB-
hem enligt SoL 

         0        0         0         0 

Placering i 
stödboende/ 

utsluss 

         0        0         1         0 

Placering i 
jourhem/familjehe
m enligt LVU 

         0        1         1         0 

Placering i 
akuthem/HVB-
hem enligt LVU 

         0        0         1         0 

Placering SIS enligt 
LVU 

 

         0        0         0         0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

      10       3       11       3 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM under perioden 2021-10-01 – 2022-01-31 
Beslutstyp Okt Nov Dec Jan 
Lex Sarah   0   0     0     0 

     
Ekonomiskt bistånd     
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 17  18    20   15 

Avsluta utr. Ek bistånd 14  10    26    8 

Lägga ner utr. Ek bistånd   0    6      4    6 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 92  96   116   97 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 48  44    49   47 

Arbetsförberedande insats 14    0      3   11 

Avslag 4:1 SoL 52  48    61   48 

Överklagan rätt tid   3    1      4    2 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts.     

Överklagan avvisas   0    1      1    0 

Yttrande över överklagat beslut   4    1      4    2 

Ändring överklagat beslut   0    0      1    0 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan   2    2      0      1 

Avsluta utredning   0    0      3      0 

Lägga ner utredning   0    0      0      0 

Öppenvård familjefrid   2    1      1      0 

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      2      2 

Utredning yttrande/upplysning   0    3      1      1 

Avsluta utredning – avslag   0    0      1      0 

Inleda utredning 7 § LVM   1    0      1      0 

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 §   0    0      0      0 

Placering HVB hem - missbruk   0    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     1      0     0 

Öppenvård vuxen     0      0      0     0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts.     

Avslag öppenvård     0      0      0     0 

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     3      1              0     1 

Avsluta utredning     8      0      0     0 

Bevilja andrahandskontrakt     6      0      2     1 

Avslag 4:1     0       0      1     0 

Överklagan rätt tid     0      0      0      0  

Ändring av överklagat beslut     0      0      0     0 

 
Delegeringsbeslut januari 2022 
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 
– Charlotte Rosdala, ordförande. 

 

Domar och beslut, januari 2022 
 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 3 januari 2022, Mål nr. T 1122-21. 

Hid Fn. 2022.4 

Domslut gällande vårdnad och umgänge. 

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 11 januari 2022, Mål nr. T 1499-21. 

Hid Fn. 2022.53 

Dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft den 15 december 2021. 

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 12 januari 2022, Mål nr. T 3021-20. 

Hid Fn. 2022.109 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts. 

Rättelse/komplettering gällande vårdnadstvist. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 28 januari 2022, Mål nr. 14758-21. 

Hid Fn. 2022.284 

Överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.397. 

Placeringar januari 2022, handlingsid: Fn 2022.358. 

Familjehem januari 2022, handlingsid: Fn 2022.357. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.4. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.53. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.109. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.284. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 34  

Redovisning av statistik och kostnader 
januari 2022 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för januari 2022 gällande individ- och 
familjeomsorgen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.424. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.410. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen 2022-02-14
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2022-02-04 2

Försörjningsstöd
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Arbetsmarknadsenheten
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Familjefrid
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6 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

jan 2022

2022-02-04 13

Familjevåldsenheten öppenvård

Pågående insatser både med utövare (samtal om våld) och utsatt 
(samtal om frihet) i den egna öppenvården. 
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• Inga LVM – placeringar under år 2020

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

• 0 LVM – placeringar under 2022

2022-02-04 17

LVM – placeringar
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2022-02-04 18
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3 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

jan 2022

2022-02-04 21

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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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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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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De vanligaste orsakskoderna under jan år 2022
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Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” dramatiskt. Utmaning är att kunna 
erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan olika myndigheter – som är på gång. 
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Antal placeringar på HVB / SIS 
månadsvis år 2022

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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