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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 1 mars 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
04-01 

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

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

• Årsredovisning Sociala jouren Syd 

• Kriget i Ukraina 

 

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

• Lindesborgsskolan 

• AV-media 

• Skolsäkerhet  

 

Kvalitetschef Daniel Nilsen informerar om Finsams arbete. 

Arbetsmarknadsenheten informerar om sin verksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-03-22. 

Verksamhetsberättelse 2021 Sociala jouren Syd, handlingsid: Fn 2022.734. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Vellinge kommun, 235 81 Vellinge BESÖK: Norrevångsgatan 3  
E-POST vellinge.kommun@vellinge.se 
TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 
BANKGIRO 5896-1467    ORG. NR 212000-1033 
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Verksamhetsberättelse 2021 
 

Sociala jouren Syd 
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Trelleborg 
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Bakgrund 

Vellinge kommun tillhandahåller social jour enligt 3 kap 6 § andra stycket 
Socialtjänstlagen sedan den 7 januari 2015.  
Under 2021 har 9 kommuner varit anslutna genom avtal att köpa tjänsten av Vellinge 
kommun, för perioden 210318-210930 då 10 kommuner var anslutna. Lomma kommun 
anslöt 210318 och 211001 lämnade Staffanstorps kommun sociala jouren syd. De 
kommuner som ingår i sociala jouren syd vid årets slut är Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg (två nämnder), Vellinge och Ystad.  
Under året har befolkningsunderlaget varierat på mellan 230546-255000 invånare. 

Socialjourens uppdrag är reglerat i avtal och avser att hantera akuta ärende rörande barn 
och unga, missbruk, relationsvåld och akuta försörjningsbehov ex tillfälligt boende, 
hemresa etc. 

Sociala jouren syd är socialkontorets förlängda arm rörande akuta ärende när detta är 
stängt. Veckan består av 168 timmar, varav social jour är tillgänglig 129 av dessa 
timmar och 2 personal som är i aktiv i tjänst. Därutöver alla storhelger under året. 

Personal 

Vellinge kommun är arbetsgivare för personalen i social jour som består av 4 
socionomer anställda på vardera 80% varav en är enhetschef. Det har under året varit en 
stabil arbetsgrupp som har lång erfarenhet inom socialtjänstens olika område.  

Vikarieförsörjningen har under året varit stabil då flera varit vikarie under flera år. De 
har sin ordinarie tjänst dagtid inom socialtjänsten i andra kommuner bl a Sjöbo och 
Ystad. 

Samtlig personal har under året lämnat in utdrag ur belastnings- och misstankeregister 
utan anmärkningar. 

Ekonomi/budget 

Vid årets slut visar ett större överskott på 485 336 kr som fördelas mellan kommunerna 
utifrån befolkningsstorlek. Det gjorde att kostnaden för december ej behövde tas ut av 
kommunerna. Staffanstorp har erhållit återbetalning utifrån den tid de var anslutna till 
jouren. Resterande överskott utbetalas till kommunerna i januari.   
Bokslut, bilaga 1. Utfall budget under- och överskott 2017-2021, bilaga 5. 
 
Överskottet har uppstått under perioden 210318-210930 då en kommun anslöt sig innan 
en kommun lämnade jourens organisation.  

Det har varit följsamhet i budgeten för övriga poster. 

Intäkterna, förutom grundläggande avgiften från respektive kommun, har uppgått till  
77 000 kronor. Det  avser  uppdrag som beställts av kommun och utförts av social jour. 
25 uppdrag har utförts som bestått i telefonkontakt vid 13 tillfällen, klientbesök vid 10 
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tillfällen och medverkat vid verkställighet av planerad handräckning vid 2 tillfällen. 
Uppdragen har rört oro för barn, våld i nära relation och missbruk. 

Inställelsetider och rapportering till kommunen 

Inkommande ärende ska hanteras inom 30 minuter, vilket under året är uppfyllt. 
Skyddsbedömning på plats har också uppfyllts och handläggare har funnits på plats 
inom 2 timmar från det ärendet krävt detta. Detta har skett vid 23 tillfällen. 

Social jour har upprättat handlingar i webbaserad e-tjänst som varit kommunen 
tillhanda senast kl 08:00 närmaste vardag.  

Avvikelser och klagomål 

4 avvikelser/klagomål har rapporterats och utretts under året.   
- Telefon i jouren ur funktion – SOS följt rutiner och kommit i kontakt med jouren 
inom ram. 
- Ystad – hantering av ett ärende. Skyddsaspekt för personal och placering av ett barn 
- Staffanstorp/Region Skåne – orosanmälan vidarebefordrades inte till kommun av 
social jour. 
- Svedala – utebliven skyddsbedömning i ärende rörande våld i nära relation. 
Återkoppling har skett till samtliga som inkommit med klagomål. 

Avvikelser har under året redovisats på styrgruppsmöten. 

Kvalitetskontroll 

Under september gjordes en kvalitetsundersökning där jouren ville ta reda på vad 
handläggarna och chefer i avtalskommunerna ansåg om kvalitén i social jour.  
Områden som undersöktes var kvalité i dokumentation, bedömningar, tillgänglighet för 
kommunerna att komma i kontakt med jouren och bemötande.  
Enkäten gick ut till 222 personer i kommunerna. 50% av utskickade enkäter besvarades. 
Nöjdhetsgraden inom samtliga områden låg på mellan 71%-82%.  

Samverkan med avtalskommunerna 

Under 2021 i maj har vi haft en digital tematräff  angående erfarenhetsutbyte med 
socialsekreterare som handlägger ärende rörande vuxen missbruk och LVM. 6 
kommuner var representerade. 
 
Jouren har gjort 3 kommunbesök under hösten och träffat handläggare och chefer i 
Simrishamn, Lomma och Tomelilla. 

Det har genomförts två möten med enhetschefer/1:e socialsekreterare i 
avtalskommunerna och social jour angående operativa frågor, ett digitalt möte i maj och 
ett fysiskt möte i oktober. 
 
Styrgruppen har haft ett digitalt möte i mars och ett fysiskt möte i oktober. 
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Samverkan övriga 

2021 har också präglats av restriktioner utifrån covid 19. Restriktionerna lättades efter 
sommaren och därefter har fysiska möten kunnat genomföras.   
Jouren har medverkat vid regional nätverksträff för sociala jourer i Skåne och Halland. 
Nationella nätverket har genomfört 2 digitala möten då jourer från hela Sverige kunnat 
medverka. Den planerade nationella konferenser för sociala jourer har åter skjutits upp 
och beräknas genomföras i maj 2022.  
Ett möte med polisen i Ystad genomfördes under våren då diskussionen i huvudsak 
rörde samarbetet mellan polis och socialtjänst rörande handräckningar. 

Besök har gjorts hos BRIS som våren 2021 startade sin verksamhet i Malmö. 

Pandemin 

Jourens arbete påverkades av pandemin och de restriktioner som utfärdats nationellt och 
regionalt. Under perioden 201219-210201 tog jouren inte uppdrag som skulle utföras i 
någons hem, det var när smittan var som mest intensiv i vårt upptagningsområde. 
I övrigt har det operativa jourarbetet  inte påverkats då vi genomfört akuta 
skyddsbedömningar på plats vid behov. Jouren har följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Nyckeltal för 2020 

SOS förmedlade 1124 samtal till social jour. Dessa samtal avsåg 1259 ärende. Ett 
samtal som avser ex. våld i nära relationer genererar ett ärende för kvinnan och ett för 
vartdera barnet.  

SOS förmedlade samtal, sammanställning från SOS, se bilaga 2. 

Statistik per kommun, se bilaga 3 och bilaga 4 tabellöversikt. 

Inför 2022 

Arbeta för ett fortsatt gott samarbete med våra avtalskommuner, diskutera samsyn i 
ärendehantering och utbyta erfarenheter som gagnar alla kommunmedborgare och 
socialtjänstens samarbetspartners. 

Upprätthålla en god kvalité i bemötande och administration. 

Vi i jouren tackar för ett gott samarbete med handläggare, chefer , administratörer och 
politiker ute i kommunerna.  

Vellinge den 7 februari 2022 

Eva-Marie Jeppsson 
Enhetschef 
Sociala jouren syd 
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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 2022/41 
 
Datum 1 mars 2022 

 

Ekonomisk uppföljning för februari 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-03-25. 

Budgetuppföljning för IFO februari 2022, handlingsid: Fn 2022.957 

Budgetuppföljning för BoU februari 2022, handlingsid: Fn 2022.958. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Budgetuppföljning Jan – Feb 2022 ”Individ och familj” 
 

Ansvar Utfall Jan – Feb 
2022 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse 

Individ och familj 9 920 67 476 67 476 0 

Ledning och politik 977 6 705 6 705 0  

Barn och unga 2 275 24 495 24 495 0  

Arbete och försörjning 2 147 13 931 13 931 0  

Arbetsmarknadsenheten 1 925 6 376 6 376 0  

Kommunal Vuxenutbildning 1 117 6 050 6 050 0  

Resursenheten 1 479 9 919 9 919 0  

 

Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. 

Alla verksamheter ser ut att hålla budget. Personalkostnaderna följer budgeten. Försörjningsstöd har 
ett lägre utfall än budget för perioden.  

En mer detaljerad uppföljning av utfall och volymer avseende AME och Vuxenutbildningen kommer 
till tertialuppföljningen efter april.    
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 58,5 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari till 
och med februari är ett överskott med 1,0 mnkr.  

Vi brukar inte göra någon uppföljning per februari månad eftersom det är så pass tidigt in på året och alla 
kostnader och intäkter har inte hunnit komma in i ekonomisystemet.  

Det finns inga större avvikelser per februari månad och det är som redan nämnt ganska tidigt in på året 
och förändringar kan uppstå längre fram under året.   

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - Feb Utfall Jan - Feb Budgetavvikelse Jan - Feb (tkr)
Summa 350 710 59 435 58 468 967
Gymnasieundervisning 79 168 12 780 12 597 183

Skolpeng/Barnpeng 202 444 33 361 33 330 31

Ledning/Administration 47 758 8 293 8 261 32

Elevhälsan 22 637 3 744 3 575 169

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 1 138 742 396

Förskola 1 325 119 -37 156

Februari UPPFÖLJNING BoU
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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 

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: FN 2021/90 
 
Datum 9 mars 2022 

 

Redovisning av särskilt uppdrag från 
kommunfullmäktige – Förebyggande 
arbete IFO och polis. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024 
(KS 2022/179) att ge uppdraget att redovisa förebyggande arbete mellan individ- och 
familjeverksamheten och polis till familjenämnden och kommunstyrelsen senast april 
2022. 

 

Förebyggande arbete – insatser  

• Orossamtal  
• Youngster 
• Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 
• Trygghetsvandringar 
• Fältverksamhet 
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Lokala brottsförebyggande rådet i Tomelilla kommun och samverkan med 
polismyndigheten  
 
I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd. I lokala Brå finns 
representanter från olika verksamheter som bland annat:  
• Socialtjänsten  
• Trygghetssamordnare  
• Kultur och fritid  
• Samhällsbyggnad samt externa samverkanspartners 
• Polis  
• Räddningstjänst.  
 
Den lokala arbetsgruppen träffas ett par gånger per år då gruppen planerar och 
genomför de insatser som det tagits beslut om. Insatserna är riktade till att stärka 
tryggheten och förebygga brott lokalt.  
Sedan början av 2019 har Tomelilla kommuns lokala Brå valt att fokusera på en 
större aktivitet per år. Arbetsgruppen beslutade om att trygghetsvandringar skulle bli 
kommunens fokus under ett par år. Grundtanken med trygghetsvandringar är att få 
de som bor och verkar i samhället att bli lyssnade på och tillvarata deras erfarenheter. 
Genom att involvera kommuninvånarna i det trygghetsskapande arbetet och i 
förändringsarbetet bidrar det till en positiv atmosfär i byn.  
Arbetet med att medborgare ska känna sig tryggare har gett resultat. 
Trygghetsmätningen som görs varje år av polismyndigheten visar en positiv 
utveckling av indexet: 
2018  2,59 
2019 2,53 
2020  2.09  
2021  1.78 
  
Samverkan med polismyndigheten under fältpass 
Under ungdomsgruppens fältpass har ungdomsgruppen samverkan med polisen 
genom att stämma av vid behov om det finns patrull att tillgå eller om 
områdespoliserna arbetar för att kunna träffas och besöka populära ungdomsställen. 
Så som Soffta fritidsgård, torget eller Kastanjeskolans område. De olika 
arbetsgrupperna förlägger inte arbetspass tillsammans utan samverkan på kvällstid 
sker vid behov och om det finns resurser att tillgå.  

Youngster 
 
Polis och sociala myndigheter skall samverka för att identifiera barn och unga upp till 
18 år med riskfaktorer som kan påverka den unges hälsa, liv och utveckling i negativ 
riktning.  
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I arbetet ska man identifiera barn och unga genom urvalsprocess för riskfaktorer. 
Dessa skall sedan ingå i arbetet med oanmälda hembesök från socialtjänsten och 
Polisen där riskfaktorer lyfts upp i samtal med den unge och dess vårdnadshavare.  

I samtalet med den unge och dess vårdnadshavare vill socialtjänst och polis göra 
familjen uppmärksam på riskfaktorer som identifierats hos den unge.  

I samtalet kring riskfaktorer hos den unge skall syftet vara att försöka identifiera 
orsaken till riskfaktorerna. Därefter ska socialtjänst och polis försöka vägleda och 
stötta den unge med vårdnadshavare till bättre strategier för att hantera problemen 
som identifierats.  

Socialtjänsten (fältassistent) skall underrättas och ges möjlighet att påverka 
inriktningen av vilka ungdomar som skall ingå i förarbetet till oanmälda hembesök. 
Socialtjänsten gör en bedömning av vilka ungdomar som innehar riskfaktorer. Polis 
på plats beslutar vilka åtgärder som är lämpliga från polisens sida. Socialsekreterare/ 
fältassistent på plats vidtar åtgärder de anser vara aktuella.  

Tillsammans med den unge och dess vårdnadshavare skall en handlingsplan utformas 
efter de behov som identifierats i syfte att bryta riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. 
Vid det oanmälda hembesöket får familjen en mötestid till socialtjänsten för en 
förhandsbedömning, utifrån de orosanmälningar som inkommit gällande den unge. 
Uppföljningssamtal bokas in på polisstation med polis samt representant från 
socialen, (lämpligt de som var med vid hembesöket). Ungdom och vårdnads-havare 
skall medverka, samtalet bokas lämpligen in fyra veckor efter hembesöket. 

Under informationsinhämtningen skall huvudansvaret ligga på kommunpolis som 
sammanställer materialet och kommunicerar detta med utvalda områdespoliser och 
fältassistent. Vid hembesöken arbetar två områdespoliser tillsammans med en 
fältassistent. 

Arbetet dokumenteras av polis och socialtjänst. I samtliga hembesök skall en SOL 
14§ upprättas. Dokumentation förs över alla oanmälda hembesök och 
uppföljningssamtal i syfte att kunna utvärdera arbetet ur ett långsiktigt perspektiv.  

Kriterier för urvalsprocessen: 

•Hög skolfrånvaro, giltig/ogiltig (kan begäras ut från skolan - offentlig handling). 

•Riskbeteende - normbrytande, attityder 

•Tidig debut tobak/alkohol/narkotika  

•Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter 

•Umgänge med personer dömda för brott 

•Riskmiljö (utetider, platser, personer) 
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Områdespolis och socialtjänsten har ett nära samarbete och ses regelbundet för en 
mer generell dialog om barn och unga i Tomelilla. Tillsammans med polisen skapar 
de en gemensam lägesbild, det sker avstämning mellan polis och personal och vid 
behov utökas kontakten för att skapa den bästa tryggheten och säkerheten i Tomelilla 
kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Pågående insatser finansieras inom ramen för individ- och familjeverksamheten. 

Barnperspektivet 
Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som 
möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är 
viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och 
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ 
utveckling. Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och 
unga begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer 
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet efter 
avtjänat straff. 

Miljöperspektivet 
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende. 

Uppföljning 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, 2022-03-22. 

Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Fn 
2021.2468. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  
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Socialchef Camilla Andersson 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 75 Dnr KS 2020/179 

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325. 

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.  

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar. 

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag: 

• Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

• Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen. 

• En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

Reservation 
Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad, 
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson 
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria 
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette 
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades 
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021.  
Beslutet innebär: 

• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022 

• Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024 
• Fastställande av ramar för driftsbudget 2022 
• Fastställande av låneram för år 2022 
• Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022 
• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
• Beslut om särskilda uppdrag 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till 
budget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning.  
 

Barnperspektivet 
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

Uppföljning 
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158. 

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.  

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar. 

Särskilda uppdrag 

• En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022. 

• Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

• Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

 

• Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022. 

• En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022. 

• En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235. 

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158. 

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks 
2021.2325. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 59/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158. 

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.  

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar. 

Särskilda uppdrag 

• En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022. 

• Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

• Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen. 

• Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022. 

• En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022. 

• En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till 
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS 
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9: 

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.  

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar. 

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande: 

• Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

• Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen. 

• En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

 

Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande. 

Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

Omröstning 
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara 
Anheden med fleras yrkande. 
 
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD). 
 
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD). 

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande. 

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande 
arbete IFO/Polis 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande. 

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 75 forts. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Valnämnden 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink 
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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 

 

 Socialdepartementet 

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

Diarienummer: FN 2021/121 
 
Datum 20 mars 2022 

 

Remissyttrande till delbetänkandet 
gällande - Från delar till helhet (SOU 
2021:93) från Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar yttra sig i enlighet med lydelsen i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 22 juni 2020, att tillsätta en särskild utredare som ska 
föreslå hur samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk 
och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 

Reformen – som ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och 
personcentrering – består av tio bärande delar. 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 
hälso- och sjukvård 

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 
andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 
psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet. 
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4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 
funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt 
insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för 
socialtjänsten. 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller 
boende (HVB). 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 
finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 
bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-organisationer. 

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 
målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 
anhöriga. 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar 
för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske 
utifrån den analysutredningen presenterar i betänkandet 

Nedan följer en sammanfattning samt yttrande i delar av förslaget från utredningen 
SOU 2021:93. 

Förslag; Förbättrad tillgång till personliga ombud  
Ett förslag som syftar till att öka den enskildes möjlighet att få tillgång till ett 
oberoende stöd i kontakter med myndigheter och med vården. Det ska ske genom 
att personer med psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk eller 
beroende i högre grad än idag får tillgång till ett personligt ombud, att de medel som 
avsätts till personligt ombud ökar och a Förslaget innebär att kommunerna inte 
längre ska kunna göra olika bedömningar av om personer med skadligt bruk och 
beroende ska kunna ingå i målgruppen för stödet.  
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Yttrande 
Familjenämnden är positiva till förslaget. Ett pågående missbruk visar sig inte alltid 
för en bit in i processen med personligt ombud därav har verksamheten arbetat även 
med denna målgrupp som utredningen föreslår. Ett förtydligande av målgruppen 
innebär att kommunerna kommer att kunna erbjuda ett mer lika stöd oavsett var i 
landet man bor. Alla, oavsett vad funktionsnedsättningen är kommen av har då 
samma rätt till stöd så länge övriga villkor i förordningen är uppfyllda.    
 
Förslag, Höjning av statsbidrag avsatta för personliga ombud  
Staten höjer de permanenta medel som avsätts inom ramen för Förordning 
(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar från 100 miljoner till 
150 miljoner. I nuläget finns en högre efterfrågan, än vad det finns personliga 
ombud. 2020 redovisar 18 av 20 län att det är väntetider för att få ett personligt 
ombud. I och med att vi tydliggör att personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk och beroende omfattas av 
målgruppen kommer målgruppen utökas i de verksamheter som i dag utesluter 
gruppen. I dag bedriver merparten av kommunerna verksamhet med personligt 
ombud. Att inte alla kommuner gör det bidrar emellertid till ojämlikhet.  
 
Yttrande 
I perioder kan det förekomma att det uppstår väntetider för att få stöd av personligt 
ombud. Familjenämnden vill betona att om det blir ett förtydligande av målgruppen 
där fler kommer att ingå är det av största vikt att det sker en höjning av statliga medel 
så fler ombud kan anställas och med den kompentens som krävs för uppdraget. 
 
Förslag; En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 
samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och 
sjukvård och socialtjänst.  
Utredningen gör bedömningen att personer som får insatser i den samordnade vård- 
och stödverksamheten som föreslås i utredningen vanligtvis inte kommer att ha 
behov av ett personligt ombud under tiden de är deltagare i verksamheten. Personligt 
ombud kan dock vara en förutsättning för att personer ska kunna slussas ut från den 
samordnade vård- och stödverksamheten till ordinarie vård och omsorg. 
 
Yttrande 
Familjenämnden anser att det är av vikt att ombuden inte blir en förlängd arm av den 
befintliga vården utan att den fristående rollen bevaras. Den fristående rollen är en 
stor framgångsfaktor i arbetet med klienter. En anledning är att personligt ombud 
inte kopplas ihop med olika myndigheter vilket gör det lättare att skapa en bra 
relation med den ombudet möter. Det finns vinster med att detta uppdrag ligger på 
tex en Case manager som redan idag är väl förankrad i systemen. Det finns dock en 
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viss oro för att det uppsökande arbetet med att finna och stödja de som inga 
kontakter har, kommer i skymundan.  
 
Förslag; Medel avsätts särskilt för att stärka samverkan med civilsamhället  
Av det ökade anslaget till personliga ombud ska 10 miljoner avsättas för att stärka 
samverkan med civilsamhället. 
Civilsamhället är en viktig del i det stöd som ges till målgruppen, vilket också ofta 
påtalas i de kontakter personligt ombud haft med personer med egen erfarenhet. 
Ofta har fristående organisationer bättre förutsättningar att nå personer i social 
utsatthet än kommunen och andra myndigheter. Vi bedömer därför att civilsamhället 
bör kunna ha en större roll i verksamheter med personligt ombud 
Kommuner som vill ta del av de extra medlen som avsätts för samarbete med 
frivilligorganisationer bör redovisa i ansökan vilka organisationer de ska samarbeta 
med och hur samarbetet ska se ut 
 
Yttrande 
Familjenämndens uppfattning är att samverkan med civilsamhället, redan idag är ett 
viktigt arbete för personliga ombud. Genom goda kontakter finns möjligheten att 
mötas på samma arenor och på sätt sprida informationen om uppdraget. Ett utökat 
stöd kan innebära att fler engagerar sig i detta arbete. Rollen som ombud innebär att 
alltid arbeta på uppdrag av den enskilde och det är dennes mål, behov och resurser 
som styr arbetet framåt. Samarbetet med olika verksamheter är oerhört viktigt och 
sker alltid utifrån klientens önskemål, personligt ombud utför inte arbete som åligger 
annan huvudman. Förslaget innebär att fler kommer att få stöd i sin återhämtning 
och i kontakten med myndigheter och sjukvård. Ett förslag som även innebär att 
samarbetet med civilsamhället stärks. Vidare att man också arbetar för en ökad 
kunskap kring målgruppen, både för att kunna möta dessa personer på bästa möjliga 
sätt men också för att kunna sprida kunskap och minska stigmatiseringen. 
 
Förslag; All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 
regionernas hälso- och sjukvård. Dessutom ska behandling för skadligt bruk och 
beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. 

Yttrande 
Familjenämnden anser att det finns många fördelar i det fall slutsatserna i SOU 
2021:93 skulle bli verklighet. Att regionerna ska ta ett övergripande ansvar för 
behandling vid skadligt bruk och beroende samt att det ska ges samordnat med andra 
psykiatriska tillstånd vore önskvärt. Familjenämndens bedömning är att klienter med 
beroendesjukdom och samtidig annan psykiatrisk problematik måste erbjudas 
integrerad vård och behandling där olika behandlingar för olika psykiatriska tillstånd 
erbjuds samtidigt. Det behövs högspecialiserad vård då problematiken är komplex 
och svårbehandlad. Om olika professioner samverkar i team med fokus på hela 
människan och med kunskap om social, psykisk och fysisk hälsa ökar möjligheterna 
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för den enskilde att få bättre hjälp och stöd. Det upplevs ibland att en del gör det 
som krävs, inte mycket mer än så. Tar endast emot klienter i mycket svåra tillstånd, 
vid förbättring återremitteras klient till primärvården med hänvisning att 
primärvården kan konsultera dem vid behov. 
Idag bedöms kunskapen om beroendesjukdomen inom den svenska sjukvården vara 
bristfällig och de enheter inom socialtjänsten som specialiserar sig på missbruks- och 
beroendefrågor har ofta bristfällig kunskap gällande annan psykiatrisk problematik, 
således krävs det samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vår 
bedömning är att samverkan underlättas av närhet mellan olika professioner och att 
vården ska erbjudas under ett tak. 

Familjenämnden vill även belysa de svårigheter som upplevs idag för målgruppen i 
samverkan med hälso-sjukvården där dagens otydligheter ofta leder till problematik 
för personer med skadligt bruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa. 

Det förekommer ofta att då kommunen kallat till samordnad individuell planering 
(SIP)att representanter från hälso- och sjukvårdens psykiatri uteblir. Ibland deltar 
psykiatrisjuksköterska i planeringsmöten, dock utan mandat att fatta beslut vilket 
påverkar möjligheterna att effektivt upprätta planering vid SIP:en. Gränsdragningar 
inom vården påverkar också möjligheterna till att kalla representanter från hälso- och 
sjukvården då vuxenpsykiatrin ofta kräver att träffa klienten själva före SIP-mötet för 
bedömning beträffande om klient tillhör deras målgrupp eller ej, vilket leder till en 
fördröjning av SIP. 

Det upplevs att kommunens insatser inväntas innan psykiatrimottagningens insatser 
tillsätts, att missbruket skall åtgärdas före den psykiska ohälsan och att arbetet inte 
sker parallellt. Vuxenpsykiatrin är inte villiga att samfinansiera slutenvårdsbehandling 
trots allvarlig psykiatrisk problematik i kombination med beroende. Vuxenpsykiatrin 
stället krav på nykterhet och drogfrihet innan insatser från dem är aktuella, detta 
gäller både samtalsbehandling och farmakologisk behandling. Vid pågående insatser 
inom kommunen avvaktas insatser från vuxenpsykiatrin för att insatserna inte ska 
”krocka” trots att komplement kan behövas.  

Primärvården har ofta en önskan om kontakt med socialtjänsten gällande 
beroendefrågor då de inte arbetar med frågorna mer än genom provtagning. 
Primärvården remitterar till kommunen, oftast ingen återkoppling eller samverkan 
utan mer ett överlämnande av ärendet för åtgärd. Det upplevs även finnas okunskap 
gällande psykisk ohälsa inom primärvården, vilket kan resultera i att personer som 
länge varit aktuella vid primärvården inte remitteras vidare till psykiatrisk 
specialistvård, trots att sådant vårdbehov föreligger. Således föreligger risk för 
felbehandling alternativt att vårdbehovet inte kan tillgodoses. Om psykiatrisk 
specialistvårdsmottagning gör bedömning att patienten inte tillhör deras målgrupp 
och istället hänvisar patienten till primärvården behöver primärvården ha resurser 
och kompetens för att tillhandahålla adekvat vård.  
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Sis-hemmen upplevs ha svårigheter att hantera samsjuklighet på avdelningarna. 
Samsjukligheten tas inte med i logistiken då sämre mående hanteras med att klienten 
får vara på låst avdelning för att möjliggöra utrymme för enskildhet. Enligt vår 
bedömning erbjuder SIS-hem bristande vård vid samsjuklighet och det upplevs finns 
bristande förmåga hos personalen att bemöta svårigheterna i situationen beträffande 
kombination av abstinens, tvång och psykisk ohälsa.  

Förslag; En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 

Yttrande 
Ny lagstiftning skulle göra det möjligt att använda den som ett avbrott i missbruket, 
likt nuvarande beslut om omedelbart omhändertagande enligt § 13 LVM. Detta 
kommer ställa större krav på uppföljning och åtgärder efter det omedelbara 
omhändertagande, för att det inte ska leda till återgång i missbruk direkt igen. 
 

Övriga kommentarer kring nuvarande lagstiftning och ansvarsfördelning 

En relevant diskussion inom området är frågan kring sjukvårdens krav på att 
människor ska vara helt drogfria i 3 - 6 månader för att kunna få en medicinsk 
behandling, trots att det finns en diagnostiserad psykisk alt. neuropsykiatrisk 
problematik. Detta förhållningssätt försätter klienter i en situation, där de inte klarar 
av sitt mående utan medicinsk hjälp och därför tar droger och får därmed aldrig 
medicinsk behandling.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen menar att det sammantaget blir högre kostnader för regionerna och 
lägre för kommunerna och att det därför bör ske en skatteväxling i varje region. 

Barnperspektivet 
Barn med föräldrar som lider av samsjuklighet eller har missbruksproblematik gynnas 
i förslaget då målgruppen för utredningen ges bättre möjligheter till vård och stöd. 

Miljöperspektivet 
Personer med samsjuklighet eller missbruk kan få förbättrad hälsa 

Uppföljning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, 2022-03-22. 
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Remiss - Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, S2021/07629, handlingsid: 
Fn 2021.4084.  

Missiv, Remiss - Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, S2021/07629, 
handlingsid: Fn 2021.4085. 

 

Individ och familjeomsorg  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialdepartementet 

Socialchef Camilla Andersson 
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Från: S SOF
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Remiss av Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93 - 
Regeringen.se

Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet - Regeringen.se
 
Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

 

Remissinstanser

 
1          Akademikerförbundet SSR

2          Barnombudsmannen

3          Barnens rätt i samhället (Bris)

4          Barnrättsbyrån

5          Bodens kommun

6          Borgholms kommun

7          Brukarföreningen Stockholm

8          Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

9          Convictus

10      Diskrimineringsombudsmannen (DO)
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11      Domstolsverket

12      Enköpings kommun

13      Erikastiftelsen

14      Fagersta kommun

15      Falu kommun

16      Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd

17      Filipstads kommun

18      Finspångs kommun

19      Folkhälsomyndigheten

20      Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

21      Forum – idéburna organisationer med social inriktning

22      Frälsningsarmén i Sverige

23      Funktionsrätt Sverige

24      Fysioterapeuterna

25      Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

26      Föreningen Sveriges Socialchefer

27      Förvaltningsrätten i Göteborg

28      Förvaltningsrätten i Karlstad

29      Förvaltningsrätten i Malmö

30      Förvaltningsrätten i Umeå

31      Göteborgs kommun

32      Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete och Centrum för forskning 
och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende)

33      Hylte kommun

34      Håbo kommun

35      Härnösands kommun  

36      Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

37      Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

38      IOGT-NTO

39      Justitiekanslern
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40      Jämställdhetsmyndigheten

41      Järfälla kommun

42      Jönköpings kommun

43      Kammarrätten i Jönköping

44      Kammarrätten i Stockholm

45      Karlshamns kommun

46      Karlskoga kommun

47      Karolinska institutet

48      Kriminalvården

49      Kriminellas revansch i samhället (KRIS)

50      Krokoms kommun

51      Kungsbacka kommun

52      Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

53      Laxå kommun

54      Lessebo kommun

55      Linköpings kommun

56      Lunds universitet (Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Socialhögskolan samt Medicinska fakulteten, Centrum för evidensbaserade 
psykosociala insatser (CEPI)

57      Malmö kommun

58      Mind

59      Mora kommun

60      Myndigheten för delaktighet

61      Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

62      Narkotikapolitiskt Center

63      Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

64      Nationella nätverket för samordningsförbund

65      Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

66      Nordanstigs kommun

67      Norrtälje kommun

68      Ockelbo kommun
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69      Oskarshamns kommun

70      Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

71      Polismyndigheten

72      Psykologförbundet

73      Region Blekinge

74      Region Dalarna

75      Region Gotland

76      Region Gävleborg

77      Region Halland

78      Region Jämtland Härjedalen

79      Region Jönköpings län

80      Region Kalmar län

81      Region Kronoberg

82      Region Norrbotten

83      Region Skåne

84      Region Stockholm

85      Region Sörmland

86      Region Uppsala

87      Region Värmland

88      Region Västerbotten

89      Region Västernorrland

90      Region Västmanland

91      Region Örebro

92      Region Östergötland

93      Riksdagens ombudsmän

94      Riksförbundet Attention

95      Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare

96      Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

97      Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

98      Rädda Barnen
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99      Rättviks kommun

100  Röda Korset

101  Skövde kommun

102  Socialstyrelsen

103  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

104  Statens institutionsstyrelse

105  Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

106  Statistiska centralbyrån

107  Statskontoret

108  Stiftelsen allmänna barnhuset.

109  Stockholms kommun

110  Stockholms universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Institutionen för socialt arbete och Institutet för social forskning – 
SOFI samt Institutionen för folkhälsovetenskap, Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning - SoRAD)

111  Storfors kommun

112  Storumans kommun

113  Strängnäs kommun

114  Sundsvall kommun

115  Svenljunga kommun

116  Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

117  Svensk förening för beroendemedicin

118  Svenska Kommunalarbetareförbundet

119  Svenska Psykiatriska Föreningen

120  Svenska Vård

121  Sveriges Fontänhus

122  Sveriges Kommuner och Regioner

123  Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor

124  Sveriges Läkarförbund

125  Sölvesborgs kommun

126  Tingsryds kommun
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127  Tomelilla kommun  

128  Umeå kommun

129  Uppsala universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten)

130  Vellinge kommun

131  Verdandi

132  Vetlanda kommun

133  Vingåkers kommun

134  Vision

135  Vårdförbundet

136  Vårdföretagarna

137  Västerås kommun

138  Västra Götalandsregionen

139  Åklagarmyndigheten

140  Åre kommun

141  Överkalix kommun

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 april 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 
till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/07629 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 
den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska 
anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta 
inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via 
ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria 
Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets 
webbplats www.regeringen.se.

 
 
 
Tony Malmborg
Departementsråd
 
 

 

 

 

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnombudsmannen 

3 Barnens rätt i samhället (Bris) 

4 Barnrättsbyrån 

5 Bodens kommun 

6 Borgholms kommun 

7 Brukarföreningen Stockholm 

8 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

9 Convictus 

10 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

11 Domstolsverket 

12 Enköpings kommun 
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15 Falu kommun 
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17 Filipstads kommun 
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18 Finspångs kommun 

19 Folkhälsomyndigheten 

20 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

21 Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

22 Frälsningsarmén i Sverige 

23 Funktionsrätt Sverige 

24 Fysioterapeuterna 

25 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

26 Föreningen Sveriges Socialchefer 

27 Förvaltningsrätten i Göteborg 

28 Förvaltningsrätten i Karlstad 

29 Förvaltningsrätten i Malmö 

30 Förvaltningsrätten i Umeå 

31 Göteborgs kommun 

32 Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete och Centrum för 

forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) 

33 Hylte kommun 

34 Håbo kommun 

35 Härnösands kommun   

36 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

37 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

38 IOGT-NTO 

39 Justitiekanslern 

40 Jämställdhetsmyndigheten 

41 Järfälla kommun 

42 Jönköpings kommun 

43 Kammarrätten i Jönköping 

44 Kammarrätten i Stockholm 

45 Karlshamns kommun 

46 Karlskoga kommun 
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47 Karolinska institutet 

48 Kriminalvården 

49 Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 

50 Krokoms kommun 

51 Kungsbacka kommun 

52 Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

53 Laxå kommun 

54 Lessebo kommun 

55 Linköpings kommun 

56 Lunds universitet (Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Socialhögskolan samt Medicinska fakulteten, Centrum för 

evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) 

57 Malmö kommun 

58 Mind 

59 Mora kommun 

60 Myndigheten för delaktighet 

61 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

62 Narkotikapolitiskt Center 

63 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 

64 Nationella nätverket för samordningsförbund 

65 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) 

66 Nordanstigs kommun 

67 Norrtälje kommun 

68 Ockelbo kommun 

69 Oskarshamns kommun 

70 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

71 Polismyndigheten 

72 Psykologförbundet 

73 Region Blekinge 

74 Region Dalarna 
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75 Region Gotland 

76 Region Gävleborg 

77 Region Halland 

78 Region Jämtland Härjedalen 

79 Region Jönköpings län 

80 Region Kalmar län 

81 Region Kronoberg 

82 Region Norrbotten 

83 Region Skåne 

84 Region Stockholm 

85 Region Sörmland 

86 Region Uppsala 

87 Region Värmland 

88 Region Västerbotten 

89 Region Västernorrland 

90 Region Västmanland 

91 Region Örebro 

92 Region Östergötland 

93 Riksdagens ombudsmän 

94 Riksförbundet Attention 

95 Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare 

96 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 

97 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

98 Rädda Barnen 

99 Rättviks kommun 

100 Röda Korset 

101 Skövde kommun 

102 Socialstyrelsen 

103 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

104 Statens institutionsstyrelse 
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105 Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

106 Statistiska centralbyrån 

107 Statskontoret 

108 Stiftelsen allmänna barnhuset. 

109 Stockholms kommun 

110 Stockholms universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Institutionen för socialt arbete och Institutet för social 

forskning – SOFI samt Institutionen för folkhälsovetenskap, Centrum 

för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD) 

111 Storfors kommun 

112 Storumans kommun 

113 Strängnäs kommun 

114 Sundsvall kommun 

115 Svenljunga kommun 

116 Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 

117 Svensk förening för beroendemedicin 

118 Svenska Kommunalarbetareförbundet 

119 Svenska Psykiatriska Föreningen 

120 Svenska Vård 

121 Sveriges Fontänhus 

122 Sveriges Kommuner och Regioner 

123 Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor 

124 Sveriges Läkarförbund 

125 Sölvesborgs kommun 

126 Tingsryds kommun 

127 Tomelilla kommun   

128 Umeå kommun 

129 Uppsala universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten) 

130 Vellinge kommun 

131 Verdandi 
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132 Vetlanda kommun 

133 Vingåkers kommun 

134 Vision 

135 Vårdförbundet 

136 Vårdföretagarna 

137 Västerås kommun 

138 Västra Götalandsregionen 

139 Åklagarmyndigheten 

140 Åre kommun 

141 Överkalix kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 april 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/07629 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Remiss 
 
 
2021-12-13 
S2021/07629 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 
Individ- och familjeomsorgsgruppen 
Kansliråd 
Annika Remaeus 
08-405 21 98 

  

 

Från delar till helhet - En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer 

med samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Remissinstanser 

 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnombudsmannen 

3 Barnens rätt i samhället (Bris) 

4 Barnrättsbyrån 

5 Bodens kommun 

6 Borgholms kommun 

7 Brukarföreningen Stockholm 

8 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

9 Convictus 

10 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

11 Domstolsverket 

12 Enköpings kommun 

13 Erikastiftelsen 

14 Fagersta kommun 

15 Falu kommun 

16 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

17 Filipstads kommun 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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18 Finspångs kommun 

19 Folkhälsomyndigheten 

20 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

21 Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

22 Frälsningsarmén i Sverige 

23 Funktionsrätt Sverige 

24 Fysioterapeuterna 

25 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

26 Föreningen Sveriges Socialchefer 

27 Förvaltningsrätten i Göteborg 

28 Förvaltningsrätten i Karlstad 

29 Förvaltningsrätten i Malmö 

30 Förvaltningsrätten i Umeå 

31 Göteborgs kommun 

32 Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete och Centrum för 

forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) 

33 Hylte kommun 

34 Håbo kommun 

35 Härnösands kommun   

36 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

37 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

38 IOGT-NTO 

39 Justitiekanslern 

40 Jämställdhetsmyndigheten 

41 Järfälla kommun 

42 Jönköpings kommun 

43 Kammarrätten i Jönköping 

44 Kammarrätten i Stockholm 

45 Karlshamns kommun 

46 Karlskoga kommun 
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47 Karolinska institutet 

48 Kriminalvården 

49 Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 

50 Krokoms kommun 

51 Kungsbacka kommun 

52 Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

53 Laxå kommun 

54 Lessebo kommun 

55 Linköpings kommun 

56 Lunds universitet (Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Socialhögskolan samt Medicinska fakulteten, Centrum för 

evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) 

57 Malmö kommun 

58 Mind 

59 Mora kommun 

60 Myndigheten för delaktighet 

61 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

62 Narkotikapolitiskt Center 

63 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 

64 Nationella nätverket för samordningsförbund 

65 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) 

66 Nordanstigs kommun 

67 Norrtälje kommun 

68 Ockelbo kommun 

69 Oskarshamns kommun 

70 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

71 Polismyndigheten 

72 Psykologförbundet 

73 Region Blekinge 

74 Region Dalarna 
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75 Region Gotland 

76 Region Gävleborg 

77 Region Halland 

78 Region Jämtland Härjedalen 

79 Region Jönköpings län 

80 Region Kalmar län 

81 Region Kronoberg 

82 Region Norrbotten 

83 Region Skåne 

84 Region Stockholm 

85 Region Sörmland 

86 Region Uppsala 

87 Region Värmland 

88 Region Västerbotten 

89 Region Västernorrland 

90 Region Västmanland 

91 Region Örebro 

92 Region Östergötland 

93 Riksdagens ombudsmän 

94 Riksförbundet Attention 

95 Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare 

96 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 

97 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

98 Rädda Barnen 

99 Rättviks kommun 

100 Röda Korset 

101 Skövde kommun 

102 Socialstyrelsen 

103 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

104 Statens institutionsstyrelse 
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105 Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

106 Statistiska centralbyrån 

107 Statskontoret 

108 Stiftelsen allmänna barnhuset. 

109 Stockholms kommun 

110 Stockholms universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Institutionen för socialt arbete och Institutet för social 

forskning – SOFI samt Institutionen för folkhälsovetenskap, Centrum 

för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD) 

111 Storfors kommun 

112 Storumans kommun 

113 Strängnäs kommun 

114 Sundsvall kommun 

115 Svenljunga kommun 

116 Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 

117 Svensk förening för beroendemedicin 

118 Svenska Kommunalarbetareförbundet 

119 Svenska Psykiatriska Föreningen 

120 Svenska Vård 

121 Sveriges Fontänhus 

122 Sveriges Kommuner och Regioner 

123 Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor 

124 Sveriges Läkarförbund 

125 Sölvesborgs kommun 

126 Tingsryds kommun 

127 Tomelilla kommun   

128 Umeå kommun 

129 Uppsala universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten) 

130 Vellinge kommun 

131 Verdandi 
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132 Vetlanda kommun 

133 Vingåkers kommun 

134 Vision 

135 Vårdförbundet 

136 Vårdföretagarna 

137 Västerås kommun 

138 Västra Götalandsregionen 

139 Åklagarmyndigheten 

140 Åre kommun 

141 Överkalix kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 april 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/07629 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

17 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 19 Dnr FN 2022/43 

Barn- och elevhälsans 
verksamhetsberättelse gällande 
medicinsk och psykologisk insats 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats, Lisbeth Andersson, har 
upprättat patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2021. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för familjenämnden 
då familjenämnden är vårdgivare och har ansvar för patientsäkerheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ej relevant 

Barnperspektivet 
Bristande kontroll kan innebära konsekvenser för barns hälsa. 

Miljöperspektivet 
Ej relevant. 

Uppföljning 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insats följs upp årligen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.810. 
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 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

17 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 

Barn- och elevhälsans verksamhetsberättelse gällande medicinsk och psykologisk 
insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

55



 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 

för  
Elevhälsans medicinska  
och psykologiska insats  

År 2021 
 

 

  

 

 

 

 
2022-02-17 
Lisbeth Andersson Verksamhetschef HSL 
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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under 
respektive rubrik. Fullständiga lagtextbeskrivningar finns i dokumentet Korsreferenslista för 
lagkrav kopplat till mallen för patientsäkerhetsberättelse. 
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024” 
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SAMMANFATTNING 

Fokus för patientsäkerhetsarbetet under 2021 har varit att upprätthålla en hög tillgänglighet trots 

pandemin. Eleverna har haft samma möjlighet att träffa skolsköterska, skolläkare och psykolog. 

För att minska risken för smittspridning och följa pandemirestriktionerna har vårdnadshavare 

under vissa perioder inte varit med på hälsobesök i förskoleklass men har då erbjudits att delta via 

telefon eller digitalt möte via Prorenata. 

Under perioden då högstadiet hade distansundervisning genomförde skolsköterskan hälsoenkät 

och hälsosamtal digitalt via Prorenata och har sedan kompletterat med undersökningarna när 

eleverna åter var i skolan.  

Elevhälsans medicinska och psykologiska insats har under året haft 3978 vårdkontakter vilket är i 

nivå med tidigare läsår och har inte förändrats under pandemin.  

Målen som sattes för patientsäkerhetsarbetet 2021 är utvärderade. Några av målen är uppnådda 

medan några har en bit kvar.  

Mål 1 

Övervikt och fetma hos elev. 

Mitt BP samtal genomförs på de flesta skolorna. Glädjande är att resultatet för eleverna på 

högstadiet är mycket bra trots att alla studier visar att det är tidiga insatser som ger resultat. Det 

handlar ofta om elever som haft en övervikt i flera år och vårdnadshavarna tackat nej till 

erbjudande om stöd. De elever som är motiverade erbjuds Mitt BP, vårdnadshavarna informeras 

men deltar inte alltid aktivt.  

Mål 2 

Dokumentation 

Stor förbättring av dokumentationen ses vid journalgranskningar. Alla anteckningsmallar är enligt 

Skol-VIPS.  

Mål 3 

Ledningssystem 

Ledningssystemet är uppdaterat att nu också gälla Elevhälsan psykologiska insats. 

Mål 4 

Informationsöverföring 

Detta mål är inte uppnått än. Det finns en osäkerhet om vårdnadshavarna vill och kan ta emot 

information via fildelning. Pilotskola ska utses 2022. 

Mål 5 

Digitala samtyckesblanketter 

Arbete med att få in samtyckesblankett från vårdnadshavarna är tidskrävande oavsett om det är 

digitalt eller pappersform. Digitala samtycke går direkt in i ProReNata vilket sparar tid. Vi 

kommer att utveckla blanketten inför nästa läsår och också hur och när blankettlänken ska 

komma till vårdnadshavarna. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

 

Övergripande mål för att säkra patientsäkerheten inom Elevhälsans 

medicinska och psykologiska insats är att ge god vård på lika villkor samt 

förebygga ohälsa.  

All personal ska vara delaktig i patientsäkerhetsarbetet och ha förståelse för strategier och mål.   

Strategier för att nå målen: 

• Patientsäkerhetsfrågor är en stående punkt på EMI möte.  

• Årlig internutbildning om patientsäkerhet. 

• Visionen vid alla patientmöte är, God och säker vård – överallt och alltid.  

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

 

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för att driva patientsäkerhetsarbetet och skapa 

forum och förutsättningar för att alla inom elevhälsans medicinska och psykologiska insats ska 

arbeta med patientsäkerheten.  

Enhetschef för elevhälsan ansvarar för att det finns tillräckligt med personalresurser. 

Skolläkare är medicinskt ansvarig läkare och ansvarar för att läkemedel enligt generella direktiv 

har en nivå som är patientsäker. Verksamhetschef och skolläkare omprövar och uppdaterar 

listan årligen. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

• Samverkan och informationsutbyte mellan professionerna inom elevhälsas medicinska 

och psykologiska insatser, övriga professioner inom centrala elevhälsan och skolornas 

elevhälsoteam utvecklas och förbättras. Rutiner för denna samverkan är en ständig 

process för att det ska ske på ett rättssäkert och etiskt sätt. 

 

• För att säkerställa övergången från barnhälsovården till elevhälsans medicinska insats har 

verksamheten en digital lösning för att journalerna ska föras över direkt till EMI-

journalen.  

Skolsköterskorna får också en muntlig informationsöverlämning från sjuksköterskorna 

inom barnhälsovården.  

 

• Rutin för att kontrollera flytthistorik i Prorenata har förtydligats för att uppmärksamma 

om nya elever tillkommit eller flyttat ut under läsåret. Inläsning av elevregister från 
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Extens till Prorenata sker varje natt.  

 

• Verksamhetschef har under året deltagit i arbetsgrupp med Region Skåne, Skånes 

kommuner och Inera AB för digitalt informationsutbyte mellan vårdgivare. Den punkt 

som lyfts upp från elevhälsan är digitala remisser. Det skulle minska tiden mellan det att 

remiss skrivs till att den bedöms hos mottagaren samt att det skulle vara en säkrare 

leverans av remisser, remissbekräftelser och remissvar. Vi har varje år haft flera avvikelser 

som handlar om brister i remisshantering. 

 

• Vid framtagande av eller revidering av befintliga rutiner/processer som gäller medicinska 

utredningar och bedömningar görs det i samverkan med berörda specialistmottagningar.  

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Journalföring sker i ProReNata som är CE-certifierat som en medicinteknisk produkt. Ingen 

patient/elev eller vårdnadshavare har enskild direktåtkomst till sina patientuppgifter eller sitt 

barns patientuppgifter. ProReNata använder sig av tvåfaktorsautentisering för en säker inloggning 

i systemet och all journaldata krypteras innan den lagras på ProReNatas servrar. I ProReNata 

loggas användarnas aktiviteter. Det går att se vilken användare och från vilken enhet en 

elevs/patients journal har öppnats. Vidare går det att se vilka åtgärder som vidtagits med 

patientuppgifterna. Det genomförs systematiska och återkommande loggar på alla användare 

enligt rutin. 

En god säkerhetskultur  

 

Vid professionsmöte en gång per månad är patientsäkerhet en stående 

punkt och genomsyrar också de övriga utvecklingsarbetet med framtagande 

och revidering av rutiner och processer.  

Den nationella handlingsplanen ”Agera för säker vård” är basen som 

arbetet utgår från.  

Elevhälsans medicinska insats arbetar med årshjul som följs upp regelbundet för 

att basprogram och bevakningslistor ska vara i fas och ingen patient/elev ska vänta längre än 

planerat på uppföljningar och kontroller. Vid behov omfördelas personalen. 

 

 

De avvikelser eller risker som rapporteras utreds och diskuteras med berörd individ samt i hela 

arbetsgruppen för att undvika upprepning. Förbättringar av metoder, arbetssätt och teknik 

åtgärdas och följs upp. 

All personal har behörighet och god kunskap att rapportera risker, tillbud och negativa händelser 

i ProReNata och är medvetna om sin skyldighet.  
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Adekvat kunskap och kompetens 

Skolsköterskorna och verksamhetschef HSL är legitimerade sjuksköterskor 

med adekvat specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin eller 

öppen hälso- och sjukvård och skolpsykolog är legitimerad psykolog.  

Skolläkaren är specialist i allmän medicin.  

 

Elevantal  

Befattning Tjänster Elevantal/heltid 

Skolsköterskor 3,5  363 

Skolläkare 0,05  5360 

Skolpsykolog 1,0  1268 

  

Fortbildning ges kontinuerligt både riktade för yrkesgruppen och övergripande för Elevhälsan. 

Skolsköterskorna deltog i skolsköterskekongressen som genomfördes digitalt. Skolpsykologen har 

handledning regelbundet av extern handledare. Skolläkaren har enligt avtal eget ansvar för 

kompetensutveckling. 

Patientssäkerhetsutbildning genomförs årligen internt med skolsköterskor, skolläkare och 

skolpsykolog.  

Patienten som medskapare  

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 

All hälso- och sjukvård inom elevhälsan är frivillig. Elevhälsans medicinska 

och psykologiska insats strävar alltid efter ett gott samarbete med elev 

utifrån elevs ålder och mognad och vårdnadshavare. 

 

Samtycke till utredning, undersökning och behandling sker oftast muntligt med undantag för 

vaccinationer då det inhämtas skriftligt samtycke från vårdnadshavarna.  

 

Inför hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 får vårdnadshavarna en hälsouppgifts-

blankett att fylla i om barnets hälsa och ett informationsbrev om  

hälsobesöket. Vårdnadshavarna bjuds alltid in till att delta vid hälsobesöket i förskoleklass.  

Vid erbjudande om vaccinationer får patient/elev och vårdnadshavarna information om vaccinet och 

vårdnadshavarna ombeds att fylla i en samtyckesblankett om de samtycker till att barnet vaccineras. 

Formuläret finns att fylla i digitalt med signering via bank- ID.  

Efter hälsobesök och vaccinationer skickas en skriftlig information om besöket till 

vårdnadshavarna.  

 

Skolpsykolog kontaktar alltid vårdnadshavare vid ansökan om utredning. Patienten/eleven, 

utifrån ålder och mognad och vårdnadshavarna bör vara delaktiga då syftet med utredningen 

formuleras. Patienten/eleven och vårdnadshavarna får återkoppling av utredningens resultat 

innan skolans personal delges resultatet. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 

Egenkontroller för identifiering av brister eller förbättringsområde görs 

enligt Egenkontrollplan i ledningssystemet samt då behov att utvärdera en 

insats uppkommer.  

 

 

 

Kvalitetsmått för Elevhälsans medicinska insats används för att utvärdera läsåret, resultaten 

sammanställs i Kvalitets- och verksamhetsberättelse.  

 

Brister i medicinteknisk utrustning åtgärdas direkt då det upptäcks. Byte av längdmätare har gjorts 

på skolor som inte haft mätare med millimetermarkeringar. Detta för att få ett säkrare mått och 

tidigare se förändringar för bedömning av tillväxten.  

 

Journalgranskningar har visat att dosnummer på vaccin kan vara fel dokumenterat i journalen. En 

del av dessa fel härleds till att det tidigare fanns en förinställning med dosnummer i 

vaccinationsmallen, detta är borttaget för att minimera risken för att fel dosnummer ska 

registreras i journalen med följden att eleven får fel antal doser av vaccinet.  

 

 

 

 

 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Avvikelser Kontinuerligt 

1 gång/månad 

Avvikelserapport i Prorenata 

Hållbarhet läkemedel 2 gånger/år Skolsköterska 

Journalgranskning EMI 1 gång/år Kollegialgranskning enligt mall 

Verksamhetschef och skolsköterskor 

Journalgranskning psykolog 1 gång/år Verksamhetschef och skolspykolog 

Klagomål Kontinuerligt Avvikelserapport i Prorenata 

Loggkontroll i Prorenata 4 gånger/år   Prorenata 

Verksamhetschef/Systemförvaltare 

Lokaler 1 gång/år Verksamhetschef och skolsköterska 

Enligt mall vid verksamhetsbesök 

Medicintekniska produkter 1 gång/ år Extern konsult genomför kontroll och 

kalibrering. 

Skolsköterska 

Temperatur kylskåp 1 gång/vecka samt 

varje vaccinationsdag 

Skolsköterska 

Utrustning 1 gång/år Verksamhetschef och skolsköterska 

Enligt mall vid verksamhetsbesök 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 

2010:659 3 kap. 3 § 

 

Alla medarbetare uppmuntras att skriva avvikelse då de upplever risker eller 

brister i verksamheten. Inkomna avvikelser utreds och återkopplas till 

anmälaren. Flera avvikelser har lett till förbättringsåtgärder. Avvikelserna lyfts 

på EMI-möte för information och lärande.  

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Säker vård här och nu  

Ledningssystemet för Elevhälsans medicinska och psykologiska insats ska alltid 

vara uppdaterat med gällande rutiner och processer med hänvisningar till 

aktuella lagar och författningar.  

Posthanteringen för såväl utgående som inkommande post är ibland en källa 

till tidsspill. Post hämtas endast två gånger i veckan på byskolorna det kan 

innebära att utgående remiss ligger flera dagar innan den sänds iväg. 

Inkommande post såsom journalkopior och remissvar har vid några tillfällen 

öppnats av obehöriga och skickats vidare öppnat i internpostkuvert.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

 

Vid förändring av verksamheten, införande av nya metoder eller inköp av ny medicinteknik görs 

riskanalys.  Varje medarbetare ansvarar för att anmäla då det bedöms föreligga för risk för 

händelser som kan äventyra patientsäkerheten. Alla risker analyseras och bedöms utifrån vilka 

risker som finns och sannolikhet att negativa händelser kan inträffa. 

Återkoppling sker till verksamheten i syfte att skapa ett lärande. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

  

Avvikelser 

PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

 

17 avvikelser har hanterats under året. 10 har varit tillbud som kunde lett till 

patientskada och 6 är risk att tillbud kunde ske.  

Ingen avvikelse har varit av den grad att det krävt Lex Maria anmälan.  
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Fyra av avvikelserna har skickats till annan vårdgivare för utredning och analys.  

Sju avvikelser handlar om bristande dokumentation. Rutinen för Journalföring och behandling av 

patientuppgifter inom Hälso- och sjukvården har diskuterats och förtydligats. Vid varje EMI – 

möte sker genomgång och praktisk genomgång av nyheter och förbättringsmöjligheter i 

användningen av Prorenata journalen. Anteckningsmallarna i Prorenata har förbättrats och 

anpassas för att dokumentationen ska ske på ett patientsäkert sätt.   

Flera av avvikelserna har skett för något år sedan och är nu upptäckta det betyder att 

dokumentationsfelen gjorts i PMO.   

Båda avvikelserna på Elevhälsans psykologiska insats handlar om förvaring av 

pappersjournalhandlingar. Genomgång av dokumenthanteringsplan samt byte av dokumentskåp 

har gjorts för säkrare förvaring.   

Tre avvikelser gäller posthantering där brev till Elevhälsans medicinska insats öppnats och skicks 

öppnat till skolsköterska i interkuvert. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dokumentation Vaccination Remisshantering IT-teknik Annat

Typ av avvikelse
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2020 hade vi flest (7st) avvikelser avseende fördröjd/utebliven/felaktigt utförd 

undersökning/vård och behandling medan 2021 har inga avvikelser av denna typ anmälts. 

Arbetet med att förbättra anteckningsmallar i Prorenata med bevakning direkt i anteckningen och 

omvårdnadsepikriser vid skolbyte har minskat risken för att detta ska ske igen.  

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Klagomål och synpunkter på verksamheten kommer via kommunens klagomålshanteringssystem 

eller direkt till verksamhetschef via avvikelserapport, e-post, brev eller telefonsamtal.  

Alla inkomna klagomål och synpunkter hanteras och besvaras snarats av verksamhetschef.  

Inga klagomål har inkommit 2021. Någon synpunkt gällande tydlighet och hanteringen av 

samtyckesformulär för vaccination har inkommit från vårdnadshavare. Detta har framförts till 

ProReNata för att förbättra till nästa läsår. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Målet är att utveckla patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetskulturen i 

ett brett perspektiv. Alla professioner som är berörda av ledningssystemet 

ska få en ökad kunskap och förståelse utifrån sitt ansvar. 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

 

Målet är att bedriva en god och säker vård, där risker och negativa händelser identifieras tidigt 

och förebyggs. 

• Fördjupa kunskapen om bedömning av barns mognad för delaktighet samt ta fram rutin 

för barns delaktighet. Se över de rutiner som berörs.  

 

• Smarta checklistor är en ny modul i ProReNata som ska införas 2022. Checklistan ger en 

tydlig översikt både på individnivå och klassnivå över vilka kontroller som är 

genomförda.  

 

• En likvärdig- och säker vård till alla elever 

Fortsätta arbetet med att följa elevantalet och anpassa personalresurser för att alla elever 

ska ha samma tillgång till elevhälsa.  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 18 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022- 
Samverkan mellan förskola/skola och 
hem och barns/elevers ansvar och 
inflytande 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.808. 

Kvalitetsuppföljning - Samverkan mellan förskola/skola och hem och barns/elevers 
ansvar och inflytande, handlingsid: Fn 2022.799. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Samverkan mellan förskola/skola och hem och 
barns/elevers ansvar och inflytande 

Skolledningen hade en temadialog kring samverkan mellan förskola/skola 
och hem samt barns/elevers ansvar och inflytande. Detta redovisas till 
nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens 
uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför nulägeskartan 
som används för det kommunala målarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden är gäller Barn och 
utbildning Tomelilla. 

 

Samverkan mellan förskola/skola och hem 

Styrdokument 
Skollagen 4 kap 
Enhetsnivå 

4 §   Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena.  

 

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i 
fritidshemmet 

12 §   Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska 
erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Forum för samråd 
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13 §   Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd 
med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor 
behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för 
barnen, eleverna och vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, 
eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som 
ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. 

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att 
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 

 

Lpfö18 2.4 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt 
och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med 
hemmen. 
Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för att: 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande 
överensstämmer med 

de nationella målen, och 
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av 

utbildningen. 
 
Arbetslaget ska: 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 
• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 

förutsättningar 

för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, 
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, 

utveckling 

och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och 
• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för 

barnens integritet. 
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Lgr 11 2.4 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska: 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
skolans innehåll och verksamhet. 

Läraren ska: 
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och 
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet. 

Nuläge och bedömning 
Samverkan med hemmen har förändrats sedan förra temadialogen. De digitala 
mötena har blivit betydligt fler och ger nya möjligheter och ibland hinder. Flera 
skolor och förskolor ser att deltagarantalet i möten är högre men även att 
interaktionen blir begränsad och att vissa värden som att lära känna varandra blir 
lidande. Att nå vårdnadshavare med annat modersmål under dessa möten är extra 
svårt. Dock finns det nya grepp där man till exempel lagt ut en film som kan vara 
tillgänglig under längre tid och detta går naturligtvis att utveckla. Flera påpekar även 
de positiva delarna, att det är lättare att få kontakt med de vårdnadshavare som 
känner sig obekväma i verksamterna och som inte kommer till möten på 
skola/förskolan. 

Skolan och förskolan använder idag sina lärplattformar för att informera om sitt 
dagliga arbete och därför ifrågasätts de tidigare formerna av föräldrasamverkan, det 
traditionella föräldramötet eller samverkansråden. Öppna hus, drop-in och andra 
informella möten där föräldrar är i verksamheterna tillsammans med barnen upplevs 
ge mer samverkan. Både skolorna och förskolorna har fungerande rutiner för 
utvecklingssamtal och olika samtal vid inskolning.  

Skolledningen pratar om at bygga relationer tidigt och kommunikation som ett 
arbetsredskap. Någon lyfter också att som personal vara professionell och man inte 
alltid kan förvänta sig att vårdnadshavare kan kommunicera på ett korrekt sätt, då är 
det vår skyldighet att vägleda dem för att få ett fungerande samtal. 
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Utvecklingsområden 
Metoder för att nå vårdnadshavare med annat modersmål bör utvecklas. Även andra 
mötesformer för samverkan bör tas fram och prövas. 

 

Elevers/barns inflytande och ansvar 

Styrdokument 
Skollagen 4 kap  
Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

 

9 §   Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter 
deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 
underlättas. 

I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om 
elevskyddsombud. 

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse 

10 §   Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla 
frågor av gemensamt intresse. 

Ledighet och kompensation för elevföreträdare 

11 §   Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts 
till elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. 
Detsamma ska gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har 
annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen. 

Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas 
kompensation för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget. 
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Lpfö 18 2.3 
Barns delaktighet och inflytande 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati 
är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 
egna 
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 
 
Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka 
sin 
situation, 

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta 

beslut 
i enlighet med dem. 

 

Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för att varje barn: 

• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. 
 

Arbetslaget ska 

• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin 
utbildning, 

• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer 
samt 

• säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till 
uttryck 
i utbildningen, 

• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i 
barngruppen, 

• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i 
utbildningen 
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oavsett könstillhörighet, och 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

 

Lgr 11 2.3 

Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas 
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet 
att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev: 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en 
del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 
arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska: 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läraren ska: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt arbete i skolan, 

74



 

7 (7) 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande 
ålder och mognad, 

• verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort 
inflytande över och utrymme i undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 
 

Nuläge och bedömning 
I förskolan ser rektorerna att barnen har stort inflytande på verksamheten. Det är 
inte alltid det benämns i vardagen på det viset men rektorerna påpekar att det är 
viktigt att benämna det för pedagogerna när man ser det vid till exempel samlingar. 

Sedan i fjor har flera steg tagits för att ge elever inflytande över vilka extra 
anpassningar eller särskilt stöd de får. Detta ger mer av en kultur av att prova olika 
åtgärder och se vad som passar just mig, det betyder också att det är lättare att byta 
åtgärd om den inte fungerar. 

Det är fortfarande svårt att hitta fungerande sätt av elevengagemang, här känns 
fritidsråd, klassråd och elevråd till viss del förlegat.  

En rektor berättar om ett gott exempel av annan elevpåverkan där läraren 
sammanställer åsikter från utvecklingssamtalen och sedan tar med sig till rektor och 
där klassen sedan får återkoppling kring vad som sagts och man kan vidta åtgärder. 

Vidare pratar ledningsgruppen om att lärarna redan i sin planering av undervisningen 
ska ha med elevernas tankar för att ge dom inflytande över undervisningen. 
Upphandling av en ny lärplattform som snart är genomförd ger trygghet och 
kontinuitet i detta arbete. Arbetet med den nya läroplanen ger förutsättningar för 
förändringar. 

Utvecklingsområden 
Pröva andra former av elevengagemang och även ta tillvara elevers åsikter från de 
tillfällen som redan finns för dialog. Stärka processen planering, genomförande av 
undervisning och bedömning så att elevernas inflytande och åsikter tas tillvara i högre 
utsträckning. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2021/118 
 
Datum 24 mars 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport, 
skolan/förskolan och omvärlden, 
utbildningsval, betyg och bedömning och 
digitalisering  

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 
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Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika, 2022-03-24. 
Kvalitetsrapport, skolan/förskolan och omvärlden, utbildningsval, betyg och 
bedömning och digitalisering, handlingsid: Fn 2022.962. 

 

Barn och utbildning  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Skolan/förskolan och omvärlden, utbildningsval, 
betyg och bedömning, digitalisering                                                                                                                                  

Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring rubrikerna. 
Detta redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av 
huvudmannens uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför 
nulägeskartan som används för det kommunala mål- och budgetarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden är gäller Barn och 
utbildning Tomelilla. 

 

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval 
Styrdokument 
Skollagen kap 2  
”Studie- och yrkesvägledning 
29 §   Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning. 

Behörighet 
30 §   För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska 
den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 
yrkesvägledning för högst ett år i sänder. 

Lgr 11 
2.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för 
att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
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Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 
länder. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, 
och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

Läraren ska 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser. 

 

2.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för 
att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 

79



 

3 (9) 

samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 
länder. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, 
och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

Läraren ska 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser.” 
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Nuläge och bedömning 
Skolan och förskolan hade för ett par år sedan stort fokus på det breda syv-
uppdraget (studie- och yrkesvalsuppdraget) som samtliga verksamheter. En syv-plan 
gjordes upp för arbetet i Tomelilla och denna har sedan dess reviderats för att vara 
aktuell. Det gjordes även en enkät bland rektorer och personal kring hur aktiva man 
var i sitt syv-uppdrag. Enkäten visade en förbättring från år till år. Nu har fokus 
flyttats till andra delar av verksamheten och syv-arbetet fortsätter ute på enheterna. 
Det finns ett digitalt verktyg för pedagogerna som heter ”Hej, framtidsval” där det 
finns information angående syv-arbetet samt lektionsförslag för hur man integrerar 
arbetet i olika ämnen och årskurser.  

Förskolan har på grund av Covid-19 inte kunnat göra eller ta emot besök från 
omvärlden i samma utsträckning som tidigare, däremot har man pratat om yrken och 
utbildningar kopplade till dessa på förskolorna samt i sin lärmiljö visat på vissa yrken. 

Någon skola har tagit steg för samarbeten med företagarna i kommunen för att 
utveckla samarbetet. Tanken är att det bland annat ska finnas en katalog av vad 
företagarna kan erbjuda gällande studiebesök eller besök i klass av professionell. Det 
ska vara möjligt för lärarna att ringa Studie- och yrkesvägledaren på Kastanjeskolan 
och beställa det man behöver just till det område man arbetar med.  

Någon skola har även haft en kväll med Chalmers där elever kunnat delta. På 
fritidshemmen har det mer handlat att ta sig ut i omvärlden.  

Kastanjeskolan utförde prao under pandemin då man ansåg det mycket viktigt att ge 
eleverna en inblick i arbetslivet och möjligt trots restriktionerna. 

Utvecklingsområden 
Förskolorna och skolorna arbetar medvetet med frågan. Någon enhet har mer fokus 
på frågan, det börjar dyka upp goda exempel på enheterna som sedan kan spridas till 
övriga. Inget specifikt utvecklingsområde har identifierats. Arbetsmarknadsdagen 
som inte kunnat genomföras på grund av covid, kommer att genomföras vt-22. 

 

Betyg och bedömning 
Styrdokument 

2.7 Bedömning och betyg 
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”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 
kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 
ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev: 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
Riktlinjer 
Läraren ska 

• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn, 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och 
hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper 
i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning 
av dessa kunskaper.” 

 

Nuläge och bedömning 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete genomförs för att bedöma hur verksamheten 
lyckas i sitt uppdrag, fokus på undervisning har blivit större under senare år efter 
förändringar i styrdokumenten. Samtliga förskolor har ett fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete där mål för verksamheterna tas fram.  

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Skolorna har lagt 
och kommer fortsatt lägga stort fokus på att implementera de nya styrdokumenten. 
Samtidigt görs kompetensutvecklingsinsatser i planering av undervisning, 
genomförande av undervisning och bedömning av kunskaper. 
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Det här är nytt 
Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya 
formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i 
läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip 
för betygssättning i skollagen.  
 
Läroplanerna får nya förkortningar 
Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar. 

• Grundskolans läroplan: Lgr22 
• Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22 
• Specialskolans läroplan: Lspec22 
• Sameskolans läroplan: Lsam22 

 

Bedömning och betygsättning 
I de kursplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt 
namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre 
omfattande och detaljerade än tidigare. 

En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att kravgränserna för 
betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större 
möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls 
regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier. 

Nytt i läroplanernas inledande delar 
Det finns läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och 
samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att 
förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen. Det finns också nya 
formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka 
olika former av intolerans, våld och förtryck. 

De ändrade kursplanerna 
De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte 
och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna 
och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen 
och sätter betyg. På så sätt vill Skolverket bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i 
undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. 
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Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven 
har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna: 

• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett 
värde i sig. 

• Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 
• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. 
• Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. 

Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer 
komplexa sammanhang introduceras successivt. 

• Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, 
Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men 
kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för 
ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn 
till kriterier för bedömning av kunskaper. 

• Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre 
omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. 

• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som 
det specifika med varje skolform är tydligare. 

• Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden, tidigare kallad 
träningsskola. 

 

Nationella minoriteter i kursplanerna 

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen 
koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns 
samlat. 
 

Utvecklingsområden 
Förskolan har inget specifikt utvecklingsområde, rektorerna förändrar och skruvar på 
sitt systematiska kvalitetsarbete kontinuerligt. Eftersom det finns nya styrdokument 
för grundskolan och grundsärskolan är detta ett utvecklingsområde. Skolan behöver 
lägga stort fokus på detta. Även fritidshemmens uppdrag är ett utvecklingsområde. 

 
 

 

84



 

8 (9) 

Digitalisering 
Styrdokumenten (urval) 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos 
barnen. Den fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. 
Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som 
abstrakt. Men läroplanstexten ska hålla länge, och vad som är digital kompetens 
förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster 
förändras. Det varierar också med barnets ålder. 

Fyra aspekter av digital kompetens 

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har 
många beröringspunkter och går in i varandra. 

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen 
men har olika karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan 
förstås inte förstå hur man förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och 
information på samma sätt som en gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga 
grunden till det. 

Digitalisering 
Styrdokumenten (urval) 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos 
barnen. Den fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. 
Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som 
abstrakt. Men läroplanstexten ska hålla länge, och vad som är digital kompetens 
förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster 
förändras. Det varierar också med barnets ålder. 

Fyra aspekter av digital kompetens 

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har 
många beröringspunkter och går in i varandra. 

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen 
men har olika karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan 
förstås inte förstå hur man förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och 
information på samma sätt som en gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga 
grunden till det. 
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Nuläge och bedömning 
Samtliga förskolor och grundskolor har digitala enheter enligt digitaliseringsplanen, 
några f-6 skolor har önskemål om en till en även på lågstadiet. På förskolan görs 
bland annat QR-koder, programmering av bee-botar och en språkapp, polyglutt, 
används där barnböcker finns på olika språk och där barn själva kan lyssna på sagor. 

I skolan finns digitala läromedel, lärare bloggar samt använder Google-education eller 
Infomentor för att planera och genomföra sin undervisning. Även delar av 
bedömningen sker i lärplattformen. Det finns stora skillnader mellan skolor och även 
mellan lärare på en skola kring hur mycket digitala hjälpmedel som används. Det 
finns flera kompensatoriska program för elever som är i behov av detta. Medie- och 
informationskunnigheten, MIK, behöver utvecklas generellt.  

 

Utvecklingsområden 
Skapa en likvärdighet gällande digitala baskunskaper och utveckla undervisningen 
gällande Medie- och informationskunnigheten, MIK. 
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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:   
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 22 mars 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut mars 2022: 

När Vad  Vem 
2022-03-03 Beslut om individuellt 

program på 
gymnasiesärskolan 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-16 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-16 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-21 Beslut om 
inackorderingsbidrag – 9 st 

Skolchef 

2022-03-21 Beslut om kontantersättning 
isf skolkort – 6 st 

Skolchef 

2022-03-22 Uppskjuten skolplikt Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-22 Uppskjuten skolplikt Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-03-22. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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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 2022/3 
 
Datum 3 mars 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-04-01 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 1 april 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen februari 2022. 

• Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola. 

• Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan 
för 2024-2025. 

• Rev § 19/2022 Yttrande gällande granskningen av våldsutsatta personer i 
nära relationer. 

• Rev § 18/2022 Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten 
påverkan. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-03-01, §§ 
35-38. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-03-14, §§ 
39-52. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-03-17, §§ 16-19. 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-03-25. 

Anmälningsärenden enligt skollagen februari 2022, handlingsid: Fn 2022.966. 

Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola, handlingsid: Fn 2022.684. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Fn 2022.949. 

Rev § 19/2022 Yttrande gällande granskningen av våldsutsatta personer i nära 
relationer, handlingsid: Fn 2022.971. 

Rev § 18/2022 Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten påverkan, 
handlingsid: Fn 2022.972. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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1 (1) 

 

Anmälningsärenden enligt skollagen februari 2022 
Avstängning av elev Rektors beslut 

enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

3 elev Kastanjeskolan 

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

1 elev 
5 elever 
1 elev 
7 elever 

Brösarps skola 
Kastanjeskolan 
Odenslund 
Smedstorps skola 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 
 
3 

Pojkar 
2 
2 
1 

 
Odenslundsskolan 
Byavångsskolan 
Kastanjeskolan 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 30 Dnr KS 2021/197 

Svar på medborgarinitiativ - Bättre och 
roligare skolgård på Smedstorps skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet enligt 
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Jäv 
Sara Anheden (S) förklarar sig jävig och deltar inte i ärendets handläggning och 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
228/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

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

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

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 30 forts. 

Förvaltningen är positiv till förslaget och ser gärna att eleverna själva kan vara 
delaktiga i att utforma sin skolgård. Förvaltningen föreslår att man ska ta kontakt 
med skolan och lyssna in önskemål både från initiativtagaren, andra elever, elevråd 
och skolpersonal om utformningen av skolgården. Förvaltningen kan sedan ta frågan 
med sig för eventuell finansiering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnens inflytande på deras skolmiljö beaktas.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 9/2022, handlingsid: Ks 2022.270. 

Familjenämnden § 8/2022, handlingsid: Ks 2022.271. 

Remiss - Ksau § 228/2021 Medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola, handlingsid: Ks 2021.4189. 

Tidigare behandling 
Ksau § 228/2021: 

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

Sammanträdesdatum 
16 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 30 forts. 

Sbn § 9/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

 

Fn § 8/2022: 

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen. 

________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Familjenämnden  

Skolchef Johan Holmqvist 

Vega Bornlykke 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.533. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra 
budgetförutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

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

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

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

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

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kanslichef Johan Linander 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna  
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 19 Dnr REV 2022/6 

Yttrande gällande granskningen av 
våldsutsatta personer i nära relationerr 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar lägga yttrandet från familjenämnden och Sverigedemokraternas 
protokollsanteckning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 64/2021 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 

Skriftligt yttrande har inkommit från familjen samt en protokollsanteckning till 
beslutet från Sverigedemokraterna. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar lägga yttrandet från familjenämnden och Sverigedemokraternas 
protokollsanteckning till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev 
2022.98 

Fn § 27/2022 Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer, handlingsid: Rev 
2022.79 

Protokollsanteckning FN 2022-03-04, handlingsid: Rev 2022.80 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts 

 

Tidigare behandling 
Revisorerna den 14 december 2022, Rev § 64/2021, Granskning av Tomelilla 
kommuns arbete med våldsutsatta personer i nära relationer 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 18 Dnr REV 2022/4 

Yttranden gällande revisorernas 
granskning av otillåten påverkan 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 65/2021) 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. 

Skriftliga yttranden har inkommit från kommunstyrelsen, vård och 
omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev 
2022.97 

Von § 12/2022, Revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande 
arbete mot otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.78 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts 

 

Fn § 28/2022 Otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.81 

Ks § 23/2022 Svar på revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande 
arbete mot otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.88 

Ordförandebeslut: Yttrande från byggnadsnämnden gällande granskning av otillåten 
påverkan, handlingsid: Rev 2022.91 

Tidigare behandling 
Revisorerna den 14 december 2022, Rev § 65/2022, Granskning av Tomelilla 
kommuns förebyggande arbete mot otillåten påverkan 
Beslut framgår i ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 

Familjenämnden 

Kommunstyrelsen 

Byggnadsnämnden 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 51  

Redovisning av anmälningsärende och 
kostnader februari 2022 

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

Ärendebeskrivning 

 
Placering av barn och unga februari 2022 
 Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Pojke 

LVU 

Humana 

Baggium 

 

139 500:- 2021-12-21  

Flicka 

LVU 

SIS Ryds 
Brunn 

201 423:- 2021-07-13  

Pojke 

SoL 

Almaröd AB   58 900:- 2021-03-01  

 
Extern Öppenvård 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Kvinna Humana 

Social 
utveckling 

  23 450:- 2021-09-24  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts.     
Pojke Hassela   16 080:- 2021-12-15  

 
Vuxen Placering 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Kvinna SIS Örebro   30 000:- 2021-05-21 2021-11-06 

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

  65 503:- 2021-09-24  

 
Statistik fattade beslut, november 2021 – februari 2022 
Beslut nov dec jan feb 
Startade utredningar 15 19 12  7 

Avslutade utredningar med insats  1 11  7  4 

Avslutade utredningar utan insats  2  3  3  2 

Förlängd utredningstid 11:2  0  1  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a SoL  0  0   0  0 

Nerlagda utredningar  0  0  1  0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 § SoL  2  6  0  3 

Vård enligt LVU  0  0  1  4 

Avslag om vård enligt LVU  0  0  0  0 

Vård enligt LVU upphör  0  0  0  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt SoL  0  0  0  1 

Placering i akuthem/HVB-hem SoL  0  0  0  0 

Placering i stödboende/ut sluss  0  1  0  1 

Placering i jourhem/familjehem enligt LVU  1  1  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt LVU  0  1  0  0 

Placering SIS enligt LVU  0  0  0  0 

Beviljat strukturerat öppenvårdsprogram  3 11  3  5 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts. 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, november 2021 – februari 2022 
Beslutstyp nov dec jan feb 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd     

Utredning ekonomiskt bistånd enligt 11 kap 
1 § SoL 

18 20 15 11 

Avsluta utredning ekonomiskt bistånd 10 26  8 22 

Lägga ner utredning ekonomiskt bistånd  6  4  6  2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 96 116 97 108 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 44  49 47  45 

Arbetsförberedande insats  0  3 11  6 

Avslag 4:1 SoL 48 61 48 60 

Överklagan i rätt tid  1  4  2  1 

Överklagan avvisas  1  1  0  0 

Yttrande över överklagat beslut   1  4  2  1 

Ändring överklagat beslut  0  1  0  1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan  2  0  1  2 

Avsluta utredning  0  3  0  2 

Lägga ner utredning  0  0  0  1 

Öppenvård familjefrid  1  1  0  1  

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  0  0  0  1 

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  2  2  5 

Utredning yttrande/upplysning  3  1   1   0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts.     

Avsluta utredning - avslag  0  1  0  0 

Inleda utredning 7 § LVM  0  1  0  0 

Avsluta utredning LVM § 11  0  0  0  0 

Omedelbart omhändertagande enligt 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  0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordningen 3:8   0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordningen 5:2  1  0  0  2 

Öppenvård vuxen  0   0   0  1 

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  1  0   1  1 

Avsluta utredning  0  0  0  0 

Bevilja andrahandskontrakt  0  2  1  0 

Avslag 4:1  0  1  0  0  

Överklagan rätt tid  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0   0  0 

 
 
 

105



 

 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts. 

Delegeringsbeslut februari 2022 
5 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

1 st. jourhemsplaceringsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) – Camilla 
Andersson, socialchef. 

 

Domar och beslut februari 2022 

 
Meddelande från Ystad Tingsrätt den 2 februari 2022. Mål nr. T 3024-20. 

Hid. Fn. 2022.310 

Domslut gällande gemensam vårdnad och umgänge. 

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 17 februari 2022. Mål nr. 921-22. 

Hid.Fn. 2022.542 

Överklagat avgörande fattat av Förvaltningsrätten i Malmö den 14 februari 2022. 
Gällande omedelbart omhändertagande för vård av unga.  

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 24 februari 2022.  

Mål nr. 14680-21 

Hid Fn. 2022.613 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.779. 

Placeringar februari 2022, handlingsid: Fn 2022.753. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts. 

Familjehem februari 2022, handlingsid: Fn 2022.752. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.310. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.542. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.613. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

107



 

 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

14 mars 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 52  

Redovisning av statistik och kostnader 
februari 2022 

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

Familjenämnden beslutar att punkten ”redovisning av statistik och kostnader” 
fortsättningsvis redovisas i samband med tertialrapporterna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för februari 2022 gällande individ- och 
familjeomsorgen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.780. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.754. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar att punkten ”redovisning av statistik och kostnader” 
fortsättningsvis ska redovisas i samband med tertialrapporterna, då framtagandet av 
redovisningen är tidskrävande för verksamheten. 

Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och 
familjeutskott beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och Charlotte Rosdalas 
(C) yrkande.  

_________ 
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§ 52 forts. 

 

Beslutet skickas till:  
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Försörjningsstöd
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Cirka 84 % sökande digitalt. Arbetar aktivt med att öka antalet digitala ansökningar.
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Fördelat på antal unika beslut

Fortsatt stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Har pågående projekt utifrån 
denna målgrupp; Grön Arena (vårt AME), projekt med socialpsykiatrin och Möjligheternas väg. 
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Sker en ökning av inkomna av nya ärenden. Många av ärenden väldigt komplexa, och kräver mycket samverkan med andra instanser.

Ser en risk att flera av de som avslutar sin extratjänst kan komma att bli ett ärende igen på försörjningsstöd. 

Arbetar för att kunna erbjuda annan form av löneanställning inom kort, och därmed ges de möjlighet att fortsätta utvecklas och vara självförsörjande.  
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Antal nya insatser på AME
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Remitterar nu även deltagare som har en planering parallellt med AF (krom – företag). Detta för att vi ska kunna ges möjlighet att arbeta med fler parallella 
insatser. 
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Ökad förmåga att möta behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som 
medarbetare gått utbildning i.
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10 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

Jan - feb 2022

2022-03-07 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

2022-03-07 17

LVM – placeringar

Hög kompetens hos medarbetare ger LVM-förebyggande effekter.
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3 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

Jan - feb 2022

2022-03-07 21

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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