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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 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/2 
 
Datum 15 november 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

- Internbudget 2023 
- Statusuppdatering kring Videts förskola 
- Föräldrautbildning för femåringar – hur stort deltagande?  

 
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 

- Samverkansavtal avseende Maria Skåne Sydost 
- Lokal överenskommelse - samverkan för psykisk hälsa SÖSK 2022 
- Uppdatering gällande flyktingar från Ukraina 
- Antal kvotflyktingar 2022/2023  

 
Övrigt 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-11-15. 

Samverkansavtal avseende Maria Skåne Sydost, handlingsid: Fn 2022.3289. 

Lokal överenskommelse - samverkan för psykisk hälsa SÖSK 2022, handlingsid: Fn 
2022.3403. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 
Skolchef Johan Holmqvist  

Socialchef Camilla Andersson 
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Samverkansavtal avseende Maria Skåne Sydost 
Parter; 
Ystad kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Tomelilla kommun 
Kristianstad, barn- och ungdomspsykiatrin 
Kristianstad, vuxenpsykiatrin  

§1 Bakgrund
Maria Skåne Sydost har verkat sedan augusti 2019 genom finansiering från samordnings-
förbundet Skåne Sydost. Projektperioden avslutas juni 2022. Verksamheten kommer att ha
stor likhet med övriga Mariamottagningar i Skåne och därmed uppfylla ambitionen med
likvärdig vård och behandling inom hela regionen.

Det stöd och den behandling som erbjuds av Maria Skåne Sydost blir tillgängligt för de 
kommuner i sydöstra Skåne som via detta avtal ingår i verksamheten.  
De kommuner som inte via detta avtal ingår i verksamheten har tillgång till Region Skånes 
erbjudande inom ramen för Maria Skåne Sydost.  

Detta avtal reglerar dels samverkan mellan huvudmännen och dels deltagande kommuner 
och Region Skåne. 

§2 Syfte
Syftet med detta samverkansavtal är att i avtalsform reglera det de samverkande parterna
beslutat om.

Parternas önskemål är att via detta avtal säkerställa en långsiktig samverkan rörande Maria 
Skåne Sydosts verksamhet, inklusive finansiering av densamma. Kostnadsberäkningen 
grundar sig på en jämn fördelning mellan Region Skåne å ena sidan och kommunerna å 
andra sidan utifrån en fördelning baserad på folkmängd.  

§ 3 Parter
Inom Region Skåne medverkar vuxenpsykiatrin O-Kristianstad, barn- och ungdomspsykiatrin
O-Kristianstad. Inom de fyra kommunerna medverkar respektive socialförvaltning eller
motsvarande.
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§4 Målgrupp
• Unga upp till 25 år som upplever problem kopplade till alkohol eller andra droger.
• Unga med riskbruk eller med redan utvecklat beroende som är i behov av stöd och

behandling från såväl socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården.
• Unga med riskbruk eller med redan utvecklat beroende i kombination med andra

svårigheter
• Unga med riskbruk eller med redan utvecklat beroende med komplexa behov och

svårigheter
• Föräldrar och andra anhöriga, nätverk runt unga med riskbruk eller med redan

utvecklat beroende.
• Unga med riskbruk eller med redan utvecklat beroende i kombination med psykisk

ohälsa ska identifieras och triageras vidare till annan adekvat verksamhet.

§5 Åtagande
• Motivera, vårda, behandla ungdomar och unga vuxna att bli fria från alkohol,

narkotika och/eller skadligt bruk av läkemedel
• Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda insats när motivation finns.
• Utifrån ungdomens behov planeras vård och behandling
• Stöd till vårdnadshavare och andra närstående

Arbetet bedrivs på tre nivåerna universellt, selektivt och indikerat.  
Universellt arbete; genom informations och kunskapsspridning till yrkesverksamma som 
möter målgruppen.  
Selektivt arbete; samverkan med relevanta aktörer och marknadsföring till ungdomar i 
riskzonen för att utveckla ett substansbruk 
Indikerat arbete; är det arbetet som sker på den individnivå där det finns ett 
substansbruk och där insatser behövs för att förändra detta och/eller förhindra en 
ytterligare negativ utveckling. Denna nivå prioriteras högst, vilket innebär att arbete på 
de andra nivåerna kan få stå tillbaka i perioder av högt söktryck. 

Maria Skåne Sydosts verksamhet är att ses som ett komplement till andra verksamheter. 

§6 Uppföljning
Samordnaren på Maria Skåne Sydosts ansvarar för upprättande av:

• Verksamhetsplan som löper över en 2 års period innehållande mål, aktiviteter och
förväntade effekter.

• Årlig verksamhetsberättelse med beskrivning av genomfört arbete, statistik och
måluppfyllelse.
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§7 Styr- och vägledningsdokument
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Nationella riktlinjer (Socialstyrelsen)
• Samverkansöverenskommelser
• ANDTS-strategin

Maria Skåne Sydost ska medverka i övergripande samverkan med nätverket 
Mariamottagningarna Skåne. Mottagningarna i Skåne förhåller sig till aktuell viljeinriktning. 

§8 Lokalisering
Fasta mottagning i Ystad samt satellitmottagningar i övriga kommuner. Primärt syfte med
satellitmottagningarna är att ta emot ungdomar utifrån inbokade möte. Övrig tid ger
utrymme för samverkan.

§9 Ledning och organisation
Verksamheten leds av samordnare tillsammans med Ledningsgrupp. Sammansättningen i
ledningsgruppen styrs av personalens anställningstillhörighet i grundverksamheten.

Ledningsgruppen fattar beslut som ligger utanför samordnarens uppdrag samt ansvarar för 
samordnarens förutsättningar att leda verksamheten. 
Personalansvar ligger på respektive anställande chef. 
Representant från ledningsgruppen sitter även i den Regionala ledningsgruppen för Maria 
Skåne nätverket. 

Samverkansgrupp, bestående av samordnare och representanter på enhetschefsnivå för 
Vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatrin och representanter för samtliga 
avtalsskrivande kommuner träffas 4 gånger per år.  
Syftet är att hantera verksamhetsnära samarbets- och utvecklingsfrågor. 

Styrgruppen består av verksamhetschefer från respektive part.  
Styrgruppen fattar beslut om övergripande budget samt strategiska frågor.  
Utvärdering av verksamhet och innehåll ska ske kontinuerligt genom skriftlig 
sammanställning till styrgruppen 2 gånger/år. 

§10 Bemanning
Samverkansgrupp uppdrag är att dimensionera bemanningen.
Vid eventuellt behov av att utöka bemanning, förbereds underlag för detta av
Samverkansgrupp och slutligt beslut fattas av Styrgruppen.
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§11 Dimensionering och kostnader
Verksamheten dimensioneras med utgångspunkt från upprättad budget för respektive år.
Fördelningen av kostnader mellan deltagande kommuner görs utifrån fördelningsnyckel som
återfinns i bilaga

Huvudprincipen är att huvudmännen ska ta del i de faktiska kostnaderna i verksamheten 
med hjälp av fördelningsnyckel. Detta inkluderar lönekostnader, utbildningskostnader, 
handledningskostnader samt arbetsledning och handledning av samordnaren, 
hyreskostnader, drift, IT, resekostnader, inventarier, utrustning samt förbrukningsmaterial. 

Ekonomisk uppföljning och bokslut sker på delår samt helårsbasis av ekonomerna i Region 
Skåne, samt kommunerna. Huvudmännen har rätt att få fortlöpande insyn i såväl 
verksamhet som ekonomi och parterna kan när som helst erhålla ekonomisk redovisning av 
verksamheten. 

Kommuner åtar sig ansvaret för drift av Satellitmottagningar. 

Vid eventuellt framtida byte av lokaler övergår driftsansvaret för huvudmottagningen till den 
av avtalspartnerna som då står på hyreskontraktet. Faktureringen utgår månadsvis mot en 
fast kostnad. Resterande kostnader regleras halvårsvis.  

§12 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller tills vidare med start 2022-07-01 och med en uppsägningstid om ett år.

§13 Omförhandling
Part äger rätt att under avtalstiden påkalla förhandlingar om villkoren förändras eller om
oförutsedd händelse inträffar som enligt parts uppfattning väsentligt ändrar
förutsättningarna för verksamheten enligt detta avtal.

Begäran om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den 
part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte den part från att fullgöra sin avtals-
förpliktelse intill dess omförhandlingarna avslutats. 

§14 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall göras genom skiljeförfarande enligt
lag (1999:116) om skiljeförfarande om inte parterna kommer överens om annat.

§15 Hävning
Part får häva ingånget avtal om motpart inte fullgör sina åtaganden, trots anmaning därom
och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för avtalets fullgörande.

10



5 

§16 Befrielsegrund
Force majeure såsom krig, omfattande arbetsplikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar
part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fallrörelse av berörd
förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte
åberopas som befrielsegrund.

Motpart skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse. 

Detta avtal har upprättats i ett originalexemplar. 

Datum   2022-06-02 

……………………………..… …………………………….. 

……………………………….. 
Jeanette Lindroth 
Socialchef/ Ingela Bröndel  
Ordförande Socialnämnden 

Camilla Persson 
Socialchef
Sjöbo kommun

Simrishamns kommun 

…………………………………. ………………..……………. 

……………………………… 
Britt-Marie Börjesson Dan Kjellsson  
Kommundirektör  Socialchef / Anne Olofsdotter 
Tomelilla kommun Ordförande Socialnämnden  

Ystad kommun  

………………………….. …………………………….. 
Peter Södergren 
Verksamhetschef 
Vuxenpsykiatri Kristianstad 
Region Skåne  

Carina Gustafsson 
Tf områdeschef, Område Kristianstad 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
Region Skåne  

Bilaga 1 - Budget  
Bilaga 2 - Fördelningsnyckel 

Anne Olofsdotter (30 jun 2022 07:35 GMT+2)

Jeanette Lindroth (30 jun 2022 09:21 GMT+2)
Jeanette Lindroth

Ingela Bröndel (30 jun 2022 11:43 GMT+2)
Ingela Bröndel

Camilla Persson (30 jun 2022 12:41 GMT+2)
Camilla Persson

Peter  Södergren (30 jun 2022 12:44 GMT+2)
Peter  Södergren

Carina Gustafsson (30 jun 2022 13:01 GMT+2)
Carina Gustafsson

Dan Kjellsson (6 jul 2022 13:03 GMT+2)
Dan Kjellsson

Britt-Marie Börjesson (11 jul 2022 15:29 GMT+2)
Britt-Marie Börjesson
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                                                                                                                                                           Bilaga 

1                                                                                                                                                            

BUDGET 

Personal Externa tjänster Övriga kostnader Total 

2 924 000  60 000 663 000 3 647 000 

 

Personal 

Lönekostnader 

 

Övriga kostnader 

Lokal- och fastighetskostnader 

Larm 

Nätverk och datorer 

Journalsystem 

Labkostnader 

Inventarier 

Övriga kostnader 

Resor 

 

Externa tjänster 

Handledning 

Utbildning 
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                                                                                                                                                           Bilaga 2 

FÖRDELNINGSNYCKEL 

 Simrishamn Sjöbo  Tomelilla Ystad Reg.Skåne Total 

Fördelning 

Region och 

Kommun 

50% 50% 100% 

Fördelning 

kommun 
23% 23% 16% 37%  100% 

Kostnad 

(avrundad) 
421 400 424 400 299 300 678 400 1 823 500  3 647 000  

 

 

Fördelningsnyckeln kan komma att förändras om Skurups kommun väljer att ansluta. 
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2022-10—01

Lokal bverenskommebe

Samverkansgruppen fo'r psykisk hélsa Skénes sydéjstra kommuner

Barn upp till 18 ér som har eller riskerar att utveckla psykisk ohélsa eller psykisk
funktionsnedséttning.

Barn upp till 18 ér och unga till och med 20 ér som vérdas utanfér det egna hemmet samt vuxna.

Personer i alla éldrar med psykisk funktionsnedséttning.

Personer i alla éldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkaHande medel,

lékemedel, dopingmedel eller spel om pengar.

\
SKANE Capio
”anY

E§SEW Ystads kommun
KOMMUN
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Bakgrund

Denna lokala 6verenskommelse utgér frén den Raméverenskommelse som géHer fér Region Skéne

samt Skénes kommuner (2021—02—11). Det som inte regleras i denna lokala 6verenskommelse

hénvisas till Raméverenskomme|sen1

Raméverenskommeben faststéller parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla

samarbete fér att béttre tillgodose behovet av vérd, stéd och behandling for mélgrupperna.2

Samarbete ska ske med individen i centrum.

Skénes sydostra kommuner bestar av Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjobo och Skurup, dessa

kommuner har tillsammans en styrgrupp for psykisk halsa/psykiatri med representation av

forvaltningschefer samt verksamhetschefer frén berorda kommuner, Region Skane och Capio.

Styrgruppen styr och Ieder arbetet for en starkt samverkan med individen i centrum genom att

o Ansvara for strategisk planering och samordningsinsatser gemensamt
o Ansvara for samverkan eniigt Ramoverenskommeisen

o Ansvara for samverkan enligt Iokai overenskommelse

o Ansvara for uppfoljning av lokal overenskommeise

o Ansvara for fordeining av de lansgemensamma medien

o Fatta beslut i tvistefragor som inte kan losas Iokalt

Styrgruppen har som mélsattning att genomféra moten ca 8 ganger/ér

Den lokaia overenskommeisen grundar sig pa pianeringsunderiag genom inventeringar.

Mél och syfte

Mélet ar att samarbetet ska leda till att personer inom méigrupperna ska fa

o Tiiigéng till tidiga insatser pa ratt nivé

o Mojiighet att leva som andra och vara deiaktiga i samhaiiet

0 Stod till éterhamtning

o Mojiighet tili rehabilitering/habiiitering utifrén individueiia forutsattningar

Syftet ér att forebygga psykisk ohaisa och framja psykisk halsa.

Samarbete och samordning ska utgé frén motet med individen och dennes narstaende

Mélgrupper

o Barn upp tiil 18 ér som har elier riskerar att utveckia psykisk ohaisa elier psykisk

funktionsnedsattning

- Barn upp till 18 ér och unga till och med 20 ér som vérdas utanfor det egna hemmet samt

vuxna

o Personer i alla aldrar med psykisk funktionsnedsattning

o Personer i alla aldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,

lakemedel, dopingmedel eller spel om pengar

1 ramoverenskommelse—psvkiatri—missbruk—och-placerade—barn.pdf (skanesel
2 HSL §3 16 kap. samt Socialtjénstlagen §1d,§8a,§9a 5 kap.
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Parter

Parter i denna 6verenskommeise fér Simrishamn, Sjébo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner:

. Socia|f6rva|tningen/motsvarande

. Barn— och utbi|dningsférva|tning/motsvarande

Fér Region Skéne samt andra hélso- och sjukvérdsverksamheter, verksamma inom ovanstéende

kommuner

0 Barn— och ungdomspsykiatri

o Habi|iteringsmottagningar barn, unga och vuxna

o Region Skénes Vérdcentraler (inkl. éldremottagningar, BVC, BMM, Unga vuxna)

o Vérdcentraler Capio (inkl. éldremottagningar, BVC, BMM, Unga Vuxna)

o Vuxenpsykiatri

o Réttspsykiatri

Alla parter har ett ansvar att informera och implementera den lokala overenskommelsen i sin

verksamhet liksom Ramoverenskomme|sen.

Tvist

Tvister mellan Region Skéne och kommunen ska iforsta hand losas av narmaste chef med mandat att

fatta beslut i frégan. Nasta steg for losning av uppkommen tvist ar respektive

verksamhetschef/forvaltningschef. Det tredje lokala steget for Iosning ar kontakt med styrgruppen.

Om det fortfarande inte gar att Iosa foljs ordningen i Ramoverenskommelsen.

Uppfoijning av overenskommelsen

Den lokala overenskommelsen foijs upp av styrgruppen en gang per ar. Detta gors genom att

inhamta information frén respektive part gallande méluppfyllelse samt genomforda aktiviteter.

Utgéngspunkter

Den gemensamma vardegrunden for samarbete och de verksamheter som omfattas av detta avtal ar:

o Arbeta med fokus pa individen och skapa samarbetslosningar utifran individens behov och

forutsattningar

o Strava efter att tiHgodose individens forvantningar pa respektfuHt bemotande, inflytande och

sjaivbestammande samt ge en lattiilganglig vard och omsorg av hog kvalitet

o Utifran individen ska vi upplevas som en gemensam organisation

Oklarheter for kostnadsansvar eller brist pa resurser far aldrig vara ett skal till att inte ge vard och

behandling eller att vard och behandling forsenas.

Barnrattsperspektiv

Barnets basta ska bedomas och beaktas vid alla beslut som ror barnet. Barnet ar en barare av

réttigheterP

Halso— och sjukvérden ar skyldig att sarskilt beakta minderariga barns behov av information, rad och

stod om barnets foralder eller négon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en

3 Lag (2018:1197) om Forenta nationernas konvention om barnets rattigheter Svensk forfattningssamhng

2018:2018:1197 — Riksdagen
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psykisk stérning eller psykisk funktionsnedséttning eller har ett missbruk av alkohol, annat

beroendeframkailande medel eller spel om pengar.4

Socialtjénsten ska verka fér att barn far en trygg uppvaxt och att f'o'rebyggande insatser ges, att

upptacka och stbdja barn som anhériga nar féralder har missbruk/bereende, psykisk ohalsa eller

andra allvarliga svérigheter som kan péverka f6réldraskapet samt barns halsa och utveckling‘5

Att sarskilt beakta syskonens roll ifamiljen ar viktigt.

SkoHagen pétalar sarskild hansyn till barnets basta

10 § l all utbi/dning och annan verksamhet enligt denna lag som ror barn ska barnets bd‘5ta vara

utgc§ngspunkt Med barn av5es varje mdnn/‘ska under 18 ér.

Barnets insté/lning 5ka 50° Iéngt det dr moj/igt k/ar/dggas.

Barn ska ha moj/ighet attfritt uttrycka sina asikter i a/la fragor som ror honom el/er henne. Barnets

asikter ska ti//mata5 betyde/se iforha/lande ti/l barnets a°lder och mognad5

Personal i forskola, skola samt halso- och sjukvérd ar skyldiga att genast anmala till socialtjansten om

de i sin verksamhet far kénnedom om eller misstanker att ett barn far illa. Anmalan bor goras

skriftligt.7

Samverkan

Den berorda individens behov ska alltid sté i centrum. l samarbetssituationer ar bemotandet av

samarbetspartnern av stor vikt. Samverkan ska pragias av omsesidig respekt for varandras

profession, kompetens och erfarenhet.

Samradsgrupperna Barn och Unga samt Samsjukiighet bor ha minst fyra moten per ar.

Samrédsgruppernas huvudsakiiga syfte ar att verka for samordning, samarbete, koordinering,

utveckiing och uppfoijning av huvudmannens resurser till maigruppen.

Personiigt ombud

For personer med psykisk funktionsnedsattning over 18 ar finns ett fristéende stod i form av

Personiigt ombud som arbetar pa uppdrag av den enskiida individen. Personligt ombud kan hjaipa

personen med vardkontakter, att fa sin ratt eniigt gaiiande iagar, fora fram synpunkter pa sin vard

och omsorg, ta tilivara individens ratt att vara delaktig, stod till aterhamtning samt pataia

systembrister i samhaliets stodinsatser.

Giitighetstid

Den lokaia overenskommeisen gaiier fran och med 1 oktober 2022 och tillsvidare med 18 manaders

uppsagningstid. Om parter ar overens kan justeringar goras under avtaistiden

4 HSL §7 5 kap.
5 Sociaitjanstiagen §1 5 kap.
6 Skoliagen § 10 1 kap.
7 Socialtjanstiagen §1 14 kap.
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Omréden

lndividens inflytande

lnflytandearbetet sker pé fler organisatoriska nivéer.

Mé/

0 Individen och dennes anhérig ges m6jlighet att vara delaktiga i métet med vérden och

omsorgen

0 Varje verksamhet har systematiskt och planerat patient/brukarinHytande arbete

Akt/‘v/teter

o Verka fér individens delaktighet i den egna vérden och behandlingen

o Mojliggor anhorigmedverkan i individens vérd och omsorg

o Patient/brukarforum eller liknande som anpassas till Iokala forutséttningar

o Impiementera éterhémtningsinsatser

Uppfé/jnmg

c Varje verksamhet utvérderar och foljer upp brukar- och anhoriginf|ytandearbetet

regelbundet, dock minst 1 géng/ér. Detta kan exv. ske genom nojdhetsmétningar, dialoger

eller brukarrevisioner.

Samordnad individueH plan, SIP

Nér individen har behov och onskan av insatser, for att fé sina behov tillgodosedda frén béde hélso—

och sjukvérd samt socialtjénsten och individen samtycker, uppréttas en SIP8

Mé/

Parterna ska folja de lagstadgade kraven for SIP

Akt/viteter

o Anvénda framtagen Rutin och vdgledning for arbete med Samordnad individuellp/an (SIP)

lénk

o Anvénda framtagen checklista vid behov, lénk

- Se over lokala rutiner for SIP i SOSK

Uppfé/jn/ng

o Foija upp arbetet med SIP

Tidiga och samordnade insatser

Tidiga och samordnade insatser innebér att héiso— och sjukvérd, forskoia/skoia och socialtjénst

arbetar tillsammans for att skapa en helhet for barn och unga.

Mé/

o Framja skoinarvaro samt genomgéngen grundskoia for behérighet till gymnasiet
o Forebygga psykisk ohaisa hos barn/unga och dess anhoriga

o Framja arbete i integrerade verksamheter

c Identifiera och stodja nya och pégéende insatser

8 HSL §4 16 kap. samt Socialtj'a‘nstiagen §7 2 kap.
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- Frémja samverkan och utveckling

0 Oppna fér nya arbetssétt utifrén individens behov

Akt/viteter

o Genomféra aktiviteter utifrén lokalt arbete och lokala férutséttningar

Uppfc'i/jn/ng

o F6lja skolnérvaron i kommunens skolor

- Utvérdera pégéende insatser

o Uppstart och implementering av integrerade verksamheter

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning innebér att utveckla, sprida och anvénda bésta mojliga kunskapi motet med

individen

Mé/

o Bésta kunskap ska finnas tillgénghg och anvéndas i varje mote med individen

Aktivireter

o Evidensbaserad praktik ska beaktas9

0 Systematiskt sprida och implementera ny kunskap

0 Implementera vérd- och insatsprogram lénkg

Uppfé/jning

o Kunskapsstyrning ska vara en del iverksamhetsplanen

Samverkan

Den berorda individens behov ska alltid Sta i centrum

Mé/

o Oka m6jligheten till somlos vard och omsorg genom okad kunskap och samverkan

Akt/viteter

0 Samverkansgrupp barn och unga

o Samverkansgrupp missbruk/beroende/Psykisk ohalsa (ev)
o ldentifiera organisatoriska mellanrum och avvikelser i samverkansprocessen

Uppfé/jn/ng

o Folja upp samverkansplaner och samverkansgrupper

o Folja upp avvikelser

9 Tre kunskapskallor vags samman — den basta vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den

professionelles expertis och brukarens erfarenheter och forvantningar
10 Varje vard— och insatsprogram kan anpassas sé att du farjust den information du behover for din

verksamhet, yrkesroll och situation.
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Placering utanfb‘r hemmet

Avgérande kriterier fér placering utanfb’r hemmet bér utgé ifrén den enskilda individens behov.

Om en placering bedéms nédvéndig ska nérhetsprincipen beaktas.

Mé/

o Minska behovet av placeringar utanfér hemmet genom att tillhandahélla individanpassade

insatser

o M6jligg6ra en sammanhéllen skolgéng (barn)

o God hélso— och sjukvérd samt tillgéng till lagstadgad hélsoundersékning”

Akt/‘viteter

o Barnens hélsa och skolgéng ska sarskilt beaktas Vid placering utanfér hemmet

0 Placeringen ska féregés av SIP infbr start och avslut

o Kostnadsfordemingen mellan huvudmannen ska vara klar innan placering utanfor hemmet

gors och foljas samt ev. justeras

Uppfé/jnmg

o Berorda verksamheter ska gora en uppfoljning gemensamt och regelbundet av placeringen,

(gaHer béda huvudmannen). GaHer aven SIP.

Kroppslig halsa

Levnadsvanor ska tidigt uppmarksammas och stod for halsosamma levnadsvanor ska ges

regelbundet. Aven tandhalsan ska uppmarksammas.

Mé/

Forebygga fysisk ohalsa/sjukdom hos individer med psykisk sjukdom och/eller missbruk/beroende

Aktiviteter

o Vara uppmarksam pa kroppslig halsa

o Friskvé rdsaktiviteter i vardagen

0 Ge individen stod f6r genomfo'rande av halsoundersokningar for de grupper detta galler for

undvikbar somatisk vardlz. (Psykossjukdom, bipolar sjukdom samt utvecklingsstorning eller

f|erfunktionshinder)13

Uppfd/J'ning

o Folja upp planerade/genomforda insatser/aktiviteter i verksamheten

Samsjuklighet psykisk sjukdom och skadligt bruk/beroende

Halso- och sjukvérden ska tillsammans med socialtjansten erbjuda personer med samsjuklighet en

samordnad vard. i kontakt med vuxna med psykisk funktionsnedsattning och/eller skadligt

bruk/beroende behover fami|jeforhé||anden kartlaggas i syfte att upptacka om det finns minderariga

hemmavarande barn (under 18 ér) i hemmet.

11 Hélsoundersokning pa begaran av socialnamnd (HUBS) for barn och unga 0—20 ér som vardas utanfor

hemmet
12 forbattrad-somatisk-ha|sa-for—bersoner—med—aHvar|ig—psvkisk——siukdom.pdf (skanese)
13 Forfrégningsundedag vérdcentra! Region Skéne LOV - halso— och vardval - Vérdgivare Skéne (skanese)
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Mé/

0 Tidig bedémning och insats till individen fb'r en samordnad hjélp med béda tillsténden

Akt/viteter

. Lokalt anpassade aktiviteter i samverkan hélso- och sjukvérd samt socialtjénst fér att uppné

mélet

0 UthéHighet och kontinuitet ska prégla insatserna

0 Hantera samsjuklighet och beakta symtom pé psykisk ohélsa vid behandlat skadligt

bruk/beroende

Uppfd/j'ning

o Systematisk uppfoljning pé individnivé samt verksamhetsnivé

Personer med skadligt bruk och beroende av spe! om pengar

Mé/

0 Region Skéne och de skénska kommunema ska utveckla vérden, oka kompetensen och ta

fram rutiner for mélgruppen

Akriviteter

o Utveckla samverkan for malgruppen

o Folja den nationeHa kunskapsutvecklingen

o Framja aktiviteter for malgruppen

Uppfé/jning

o Systematisk uppfoljning pé individ- och verksamhetsniva

lhtegrerade verksamheter och arbetssatt

Nar huvudmannen ingar avtal om Iokala gemensamma verksamheter ska den ansvarsfordelning som

gjorts i Ramoverenskommelsen tillampas.

Mé/

0 Anvanda metoder och modeller som verkar for samordnade insatser till individen

Akt/viteter

o Ide ingéende kommunerna ska det finnas kompetens inom Case Management (CM),

Motiverande samtal (Ml)

o Utbildningsinsatser och kompetensutveckling i verksamheten

o Samverka med exv. Mariamottagningar, Unga vuxna mottagningar

UppfC'i/jnmg

o Regelbundet utvardera modeller och metoder

22



Suicidprevention

Mé/

Minimera antalet sjélvmord

Aktiviteter

o Utbildningsinsatser i verksamheten som exv. SPISS“, Psyk e—bas”

c Ge stéd och skapa mfjjiigheter i verksamheten fbr MHFA16 instruktdrer att genomfbra sitt

utbildningsuppdrag

o Ge stéd och m6jligheter att genomféra YAM”

o Framtagning av Iokal handlingsplan fér suicidprevention

Uppfé/jning

o Lokala handlingsplaner suicidprevention framtagna

o Regelbunden uppféljning av genomférda aktiviteter

14 SPISS — SuicidPrevention i Svensk Sjukvérd — En webbaserad utbildning som ger 6kad kunskap fér att minska

antal sjélvmord och sjélvmordsf6rs6k
15 Psyk— E bas — Psyk—E bas suicid ér ett utbildningsprogram som ger kunskap, anvéndbara réd och reflektion om

suicidprevention i praktiken.
16 Mental Health First Aid — Forsta hjélpen till psykisk hélsa
17 Youth Aware of Mental health — en hélsofrémjande och preventiv insats med syftet att forbéttra den psykiska
hélsan och minska sjélvmordshandlingar hos sko!elever.
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Denna 6verenskommelse har uppréttats i tvé likalydande exemplar av vilka parterna har tagit varsitt

ex.

F6r Skurups kommun

Datum Datum

Individ— och omsorgsférvaitningen Skol— och utbildningsfdrva|tningen

n; '21
(rmP/az{ém

Anna Palmgren Lena Planken

F6rvaltningschef Férvaltningschef

F'o'r Ystads kommun

Datum Datum

F6rvaltningen Social omsorg Kultur— och utbi|dningsforvaltningen

WW An’éa'éK
sumAmacxpaamm m 3a 5mm

Dan Kjellsson Stefan Ahlback

Forvaltningschef Forvaltningschef

For Simrishamns kommun

Datum Datum

Socialforvaltningen Barn- och utbi|dningsforvaltningen

, WWW?é/Wm wgmwwwmwwwm

Jeanette Lindroth Anders Wedin

Socialchef Forvaltningschef

F6r Sjobo kommun

Datum Datum

vard— och omsorgsforva|tningen Famiijeforvaltningen

mum .1! /7Cam“: Pemnn (u nktznn 2n 3d GMY-z‘

Eva Gustafsson Camilla Persson

Forvaltningschef Socialchef

For Tomelilla kommun

Datum Datum

Stod och omsorg Barn- och utbi|dningsverksamheten

mm???r’WHW
ga‘nmunamsumsm lazzuos ‘im.y mmummasque“ czzunscmn1)

Camilla Andersson Johan Holmqvist

Socialchef Skolchef

11
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F6r Region Skéne

Datum

F6rvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjélpmedel

PWw5a” 5/ r514
Peter Sédergren (11 o t2022 12:39 GMT+2)

Peter Sédergren

Verksamhetschef Vuxenpsykiatri

Datum

F6rvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjélpmedel

Linda Welfn (12 okt 2022 21:46 GMT+2)

Linda Welin

Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri

Datum

Forvaltning Primérvérd

Birgitta Ender (11 okt 2022 17:00 GMT+2)

Birgitta Ender

Primarvérdschef ostra Skéne

For Capio

Datum

Capio vardcentraler

//W7¢a¢WMaw

Christina Nilsson

Verksamhetschef

12
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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: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2020/124 
 
Datum 17 november 2022 

 

Familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-11-17. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/41 
 
Datum 17 november 2022 

 

Ekonomisk uppföljning per oktober och 
november 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per oktober och november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-11-17. 

Budgetuppföljning per oktober 2022 – BoU, handlingsid: Fn 2022.3531. 

Budgetuppföljning per november 2022 – BoU, handlingsid: Fn 2022.3532. 

Budgetuppföljning per november 2022 – IoF, handlingsid: Fn 2022.3533. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 297,0 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med oktober är ett överskott med 3,5 mnkr.  

Gymnasiet har ett överskott under vårterminen på grund av färre elever än budgeterat men också på 
grund av lägre kostnader för transporter och skolkort.  

Avvikelsen inom Skolpeng/Barnpeng beror på fler barn och elever i fristående regi respektive i annan 
kommun än budgeterat.  

Elevhälsan har för tillfället ett överskott som beror dels på tidigare vakanta tjänster (sjukskrivningar och 
föräldraledigheter), vilka är besatta från och med hösten 2022, dels på att de ännu inte använt vissa bud-
getmedel som till exempel kurser och utbildningar. Elevhälsan har också inom sitt budgetutrymme kostna-
der för externa placeringar och tilläggsbelopp vilket gör utfallet budget/utfall kan svänga snabbt. 

Skola inkl. fritidshem och förskoleklass har ett underskott framför allt på grund av lägre elevvolymer än 
förväntat kopplat till de kostnadsanpassningar som då måste göras. Även kostnaderna för kost har ökat 
mycket och kostar betydligt mer än föregående år.  

Under ledning och administration ligger kostnader för särskoleplaceringar i annan kommun, skolskjutsar, 
hyror, vissa avskrivningar, licenser för olika system, lärarlönelyftet och karriärtjänster, barnomsorgsavgifter 
mm. Kostnaderna för särskoleplaceringar har ökat relativt mycket i år på grund av fler elever på grund-
särskolan och då framför allt för det som tidigare benämndes träningsskolan. Överskottet under ledning 
och administration beror på till stor del att barnomsorgsavgifterna ökat samt att medel avsatta för utbild-
ningar och konsulttjänster inte använts helt och hållet 2022. 

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - O kt Utfal l  Jan - O kt Budgetavvikelse Jan - O kt (tkr)

Sum m a 361 153 300 490 297 014 3 476

Gymnasieundervisning 79 168 65 564 62 363 3 201

Skolpeng/Barnpeng 202 444 168 084 169 302 -1 218 

Ledning/Administration 47 758 39 434 39 355 79

Elevhälsan 22 637 18 972 16 651 2 321

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 7 139 8 118 -979 

Förskola 1 325 1 297 1 226 71

Oktober UPPFÖLJNING BoU
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 328,8 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med november är ett överskott med 2,0 mnkr.  

Gymnasiet har ett överskott på grund av färre elever än budgeterat men också på grund av lägre kostnader 
för transporter och skolkort.  

Avvikelsen inom Skolpeng/Barnpeng beror på fler barn och elever i fristående regi och i annan kommun 
än budgeterat.  

Elevhälsan har ett överskott som beror dels på tidigare vakanta tjänster (sjukskrivningar och föräldraledig-
heter), vilka är besatta från och med hösten 2022, dels på att de inte använt vissa budgetmedel som till ex-
empel kurser och utbildningar. Elevhälsan har också inom sitt budgetutrymme kostnader för externa pla-
ceringar och tilläggsbelopp vilket gör utfallet budget/utfall kan svänga snabbt. 

Skola inkl. fritidshem och förskoleklass har ett underskott framför allt på grund av lägre elevvolymer än 
förväntat kopplat till de kostnadsanpassningar som då måste göras. Även kostnaderna för kost har ökat 
mycket och kostar betydligt mer än föregående år.  

Under ledning och administration ligger kostnader för särskoleplaceringar i annan kommun, skolskjutsar, 
hyror, vissa avskrivningar, licenser för olika system, lärarlönelyftet och karriärtjänster, barnomsorgsavgifter 
mm. Kostnaderna för särskoleplaceringar har ökat relativt mycket i år på grund av fler elever på grund-
särskolan och då framför allt för det som tidigare benämndes träningsskolan. Överskottet under ledning 
och administration beror på till stor del att barnomsorgsavgifterna ökat samt att medel avsatta för utbild-
ningar och konsulttjänster inte använts helt och hållet 2022. 

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - Nov Utfal l  Jan - Nov Budgetavvikelse Jan - Nov (tkr)

Sum m a 361 153 330 813 328 808 2 005

Gymnasieundervisning 79 168 72 365 67 155 5 210

Skolpeng/Barnpeng 202 444 185 267 189 983 -4 716 

Ledning/Administration 47 758 43 595 43 271 324

Elevhälsan 22 637 20 806 17 585 3 221

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 7 469 8 963 -1 494 

Förskola 1 325 1 311 1 850 -539 

November UPPFÖLJNING BoU
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Budgetuppföljning Jan – Nov 2022 ”Individ och familj” 
Ansvar Utfall Jan – Nov 

2022 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse 

Individ och familj 58 885 67 476 65 476 2 500 

Ledning och politik 6 382 6 705 6 705 0  

Barn och unga 22 933 24 495 24 995 -500  

Arbete och försörjning 11 000 13 931 11 931 2 000  

Arbetsmarknadsenheten 5 074 6 376 6 376 0  

Kommunal Vuxenutbildning 5 174 6 050 6 050 500  

Resursenheten 8 322 9 919 9 419 500  

 

Individ och familj prognosisterar ett resultat med plus 2,5 miljoner vid årets slut. 

Överskottet beror på att försörjningsstödet har varit på en låg nivå under hela året. 

Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett överskott på 500 tkr. Antalet deltagare har varit 
något lägre än budget under året vilket ger överskottet. Dock inte i SFI där det deltagarantalet följer 
det budgeterade antalet 65.     

Arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget. 

Placeringskostnaderna för unga ser ut att gå minus 500 tkr med de placeringar vi haft under året och 
de vi har för tillfället. Samtidigt ser placeringskostnaderna för vuxna missbruk ut att gå plus 500 tkr. 

Behovet av inhyrd personal har under perioden varit lågt.   
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granskningar” och att översända rapporten och missivskrivelse till kommunstyrelsen 
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Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 
genomförda granskningar 2020. Syftet har varit att bedöma om granskningarna har 
haft någon effekt och om den granskade nämnder/styrelse vidtagit några åtgärder 
med anledning av de förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i 
samband med deras årliga dialogmöten med nämnder och styrelser. 
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Lovisa Edvardsson från KPMG AB föredrar granskningsrapporten för revisorerna 
på distans (via Teams). 
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Revisorerna beslutar att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av tidigare 
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Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen, familjenämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2020

KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av tidigare 
genomförda granskningar 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om granskningar utförda 
under 2020 har haft någon effekt och om den granskade nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av de förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-11-22 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen och familjenämnden för information samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av 
revisorerna i samband med deras årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.

2022-11-22
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Bakgrund

Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 
tidigare genomförda granskningar 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022.

Kommunrevisionen har efter avslutad granskning lämnat ett antal 
rekommendationer och förbättringsområden. Nämnderna har därefter svarat 
kommunrevisionen enligt utskickat missiv.

En uppföljning av granskningar som genomförts är intressant för att få en 
uppfattning om i vilken omfattning rapporterna och de medföljande 
rekommendationerna tagits tillvara av de granskade nämnderna. Uppföljning skapar 
en återkoppling av resultatet till revisionen och kan fungera som ett underlag för 
revisionens vidare arbete och ligga till grund för kommande riskanalysarbete.

Tomelilla kommuns revisorer drar i sin riskanalys slutsatsen att efterlevnaden av 
kommunrevisionens lämnade rekommendationer i 2020 års granskningar behöver 
följas upp.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda under 2020 har 
haft någon effekt och om den granskade nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av de förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor;

• Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

• Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som framförts?

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

Avgränsning

Uppföljningen avser genomförda fördjupade granskningar som genomförts 2020 
och omfattar kommunstyrelsen och familjenämnden. Följande rapporter ingår i 
uppföljningen:

• Granskning av förutsättningar för likvärdig skola

Granskningen syftade till att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar 
att erbjuda likvärdig utbildning.

• Granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden

Granskningen syftade till att bedöma om familjenämnden och kommunstyrelsen 
har en ändamålsenlig ärendeprocess.

• Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

Granskningen syftade till att granska om kommunen har en ändamålsenlig 
kontroll av de anställdas bisysslor.

Revisionskriterier

Vi har kontaktat berörda nämnders/styrelsers förvaltningar och begärt att få ta del 
av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de rekommendationer och 
bedömningar som lämnades i granskningsrapporten. Vi har även begärt in 
revisionsbevis i form av policy, riktlinjer, etc. vid behov. Även de missivsvar som 
berörda nämnder/styrelser redovisat för revisionen med anledning av granskningen 
har beaktats.

Metod

De tre för uppföljningsgranskningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har granskats. 
Utifrån detta underlag har ett antal uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga 
tjänstepersoner har ombetts att besvara uppföljningsfrågor rörande vilka åtgärder 
som vidtagits.

Bakgrund, syfte och metod
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Tidigare rekommendationer

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola

 Enligt uppgift från skolchef har ett nytt ekonomisystem med ny kontoplan 
införskattats under år 2021. Detta system medför bättre förutsättningar för 
rättvisande redovisning per kostnadsslag än vad tidigare system medgivit. 

 Organisationsförändringen, där elevhälsa flyttats från 
IFO/förebyggandeenheten, till Barn och utbildning/skola medför enligt 
skolchef att det inte längre föreligger risk för fördelningsfel avseende 
kostnader för elevhälsa och IFO.

Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med 
eftersläpning och skapat missvisande 
redovisning. Sannolikt kom delar av 
elevhälsans kostnader att redovisas under 
övriga kostnader, vilka var betydligt högre 
under 2018 än vad fallet varit tidigare.

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

2. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, 
som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och 
utveckling av utbildningen. (4 kap. 3, 5 
och 7 §§)

1. Tillse att redovisningen per 
kostnadsslag genomförs i enlighet med 
SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2015:6, 
bilaga 1

Var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger 
under året tillsammans med förvaltningen. 
Samtliga teman återrapporteras till 
familjenämnden fyra gånger per år. Utöver 
kvalitetsdialogerna träffas samtliga enheter ett 
par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och 
resultatanalys. I november 2020 kommer 
familjenämnden första gången att arbeta i 
enlighet med ovan.

 Uppföljningen visar att planen för det systematiska kvalitetsarbetet följts till 
stor del så som det framgick i missivsvaret. 

 Dokument- och protokollgranskning visar att samtliga teman i 
kvalitetsdialogen har återrapporterats till familjenämnden. Fem 
kvalitetsrapporter har rapporterats vid tre nämndssammanträden. I 
kvalitetsrapporterna kommenteras nuläge, bedömning och 
utvecklingsområden för respektive tema.

 Kvalitetsdialogernas teman, vilka enligt missivsvaret följer av nationella 
mål, riktlinjer och rutiner, är; Normer och värden, Kunskap, utveckling och 
lärande, Ansvar och inflytande, Samverkan mellan förskola/skola och hem, 
Övergång och samverkan, Skolan omvärlden och utbildningsval, Betyg och 
bedömning, samt Rektors ansvar. 
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Tidigare rekommendationer

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola (forts.)

 Enligt skolchefen är kvalitetsdialogerna som genomförs en del i arbetet 
med att tillse att utbildningen är likvärdig. Kvalitetsdialogerna styrs av 
förvalda områden som utgår från nationella mål och styrdokument. Enligt 
skolchefen medför detta en grund för att uppnå likvärdig utbildning och 
skapa förutsättningar att genomföra adekvata och kompensatoriska 
insatser utifrån varje skolas identifierade behov. 

 Vidare framhåller skolchefen att statsbidraget likvärdig skola används för 
att koppla utvecklingsområden till lämplig insats. Därtill sker en 
socioekonomisk omfördelning av skolpengen där hänsyn tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund och migrationsfaktorer.

(Inget svar från nämnden)

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

4. Följa upp att alla elever får det 
särskilda stöd som de behöver. Det gäller 
särskilt elever med omfattande 
stödbehov, men även elever som inte 
explicit uttrycker ett behov 
uppmärksammas och får det stöd som 
behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

3. Ska tillse att utbildningen är likvärdig. 
(1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL)

Vår bedömning är att uppföljningen av 
tilläggsbelopp, vilken ingår i familjenämndens 
interna kontroll, med de planerade 
förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå 
inför 2021, kommer att möta de påpekande 
som framkommit avseende uppföljningen av 
elever med omfattande stödbehov.

 I familjenämndens interna kontroll 2020 genomfördes kontroll av risken att 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt. Samtliga 
tilläggsbeloppsansökningar följdes upp och kontrollen visade att befintliga 
rutiner var bristfälliga. Rutiner för ansökningsförfarandet och 
uppföljningsprocessen förändrades, nya blanketter togs fram, 
ansökningsrutiner sågs över och fortbildningstillfällen erbjöds rektorer och 
specialpedagoger. Det finns enligt uppgift en nära samverkan mellan 
teamet som sköter beredningsprocessen och övriga professioner inom 
elevhälsan. Sammantaget bedömer skolchefen att uppföljningen 
förbättrats.

 Centrala barn- och elevhälsans rapporter kring tilläggsbelopp är sedan 
läsåret 2020-2021 en del av enhetens systematiska kvalitetsarbete. Enligt 
uppgift syftade förfarandet till att få bättre kännedom kring hur de beviljade 
tilläggsbeloppen användes, samt att skapa ett underlag för fortsatt 
planering och utveckling av verksamheten. Utöver uppföljningen av 
tilläggsbeloppen följs även insatsbehovet från den centrala elevhälsan upp, 
vilket gett upphov till ett förändrat arbetssätt och åtgärder, exempelvis 
genom att skolpsykolog deltar i barnhälsoteamsmöten. 
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Granskning av förutsättningar för likvärdig skola (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att arbete pågår med en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan, vilken tagits fram av kommunledningskontoret 
och ska brytas ned till aktiviteter av varje verksamhetsområde. 

 Vidare har barn och utbildning våren 2022 tagit fram en partsgemensam 
handlingsplan utifrån läraravtalet, Huvudöverenskommelse 2021 (HÖK -
21). I HÖK -21 har parterna identifierat ett antal områden nationellt där 
lokalt arbete krävs och enligt överenskommelsen ska lokala 
kompetensförsörjningsplaner tas fram utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Av 
handlingsplanen framgår en systematik för att varje enhet ska arbeta med 
ett eller ett par prioriterade områden per halvår. Handlingsplanen innehåller 
en tidplan för central uppföljning och processen ska vara återkommande 
varje vår och höst. 

 I kvalitetsdialogerna lyfts personal som ett område, exempelvis vad gäller 
bemanningsläge, eventuella brister och arbetsmiljöfrågor. Bilden är att det i 
nuläget inte råder någon generell brist avseende legitimerade/behöriga 
lärare. Skolchefen informerade familjenämnden (2021-04-30 § 43) om 
läget kring kompetensförsörjningen för skolan.

Ett brett utvecklingsarbete och omtag har 
pågått sedan 2018 gällande Tomelilla som 
attraktiv arbetsgivare. Trots att familjenämnden 
inte har det formella ansvaret som rekryterande 
nämnd kommer personalnyckeltal att lyftas i 
nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I 
verksamhetsdialogerna som sker regelbundet 
över året ingår alltid, utöver de nationella 
målen, en avstämning av personalläge och 
ekonomi.

Familjenämndens svar per 2020-12-18, § 118 Iakttagelser från uppföljningen

5. Öka sin kunskap om 
kompetensförsörjningen och eventuellt 
besluta om kompetensförsörjningsplan, 
med nuläge och åtgärder, på kort och 
lång sikt. 

(Ej utifrån rekommendation från 
revisionen)

Familjenämnden kommer att fördjupat 
undersöka hur svenska som 
andraspråksundervisningen är organiserad på 
låg-/mellanstadiet.

 Enligt skolchefen har kommunen varit med i ett projekt med Skolverket 
avseende mottagande och organisering av nyanländas lärande. Inom 
projektet togs planer och arbetssätt fram, exempelvis gällande 
kartläggning. Organiseringen med mottagningsklasser och upplägg av 
undervisning av svenska som andraspråk är enligt uppgift inte längre 
aktuell, på grund av att färre nyanlända kommit till kommunen. Vid tiden för 
uppföljningen pågår arbete med att organisera svenska som andraspråk 
med bitvis små volymer på skolorna och en resurs på förvaltningsnivå ska 
vara skolorna direkt behjälpliga med undervisning och kartläggning. 
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Granskning av ärendeprocessen

Tidigare rekommendationer

 Uppföljningen visar att kanslienheten har dokumenterat rutiner för 
ärendehanteringsprocessen för kommunstyrelsen och familjenämnden. 

 I rutinerna anges ärendeprocessen per ärendetyp som går till 
kommunstyrelsen respektive familjenämnden. Det anges vem som initierar 
ärendetypen samt varför och när det görs, vem som bereder och beslutar 
om ärendet samt hur det ska expedieras. Rutinerna uppdateras enligt 
uppgift när förändringar sker eller ärendetyper tillkommer.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med 
att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga 
nämnder inklusive familjenämnden. Detta är ett 
tämligen omfattande arbete eftersom det finns 
en lång rad olika typer av ärenden som 
hanteras på lika många olika sätt. Rutinen 
kommer att vara klar under första halvåret 
2021.

Kommunstyrelsens svar per 2021-01-27, § 9

Familjenämndens svar per 2021-01-29, § 6

Iakttagelser från uppföljningen

2. Familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa rutinerna för utskick av 
handlingar så att nämnd och utskott får ta 
del av dem i god tid innan mötet.

1. Dokumentera en processbeskrivning 
med tillhörande rutin för viktigare moment 
för ärendehanteringsprocessen.

Familjenämnden har likt övriga nämnder sett 
över beredningsrutinerna och har skjutit fram 
sina nämndberedningar, från och med 
december månad 2020, så att dessa ligger 
närmre sammanträdet. Detta för att ett mer 
färdigt underlag ska kunna vara på plats till 
beredningsmötet.

Det kommer även framgent vara så att vissa 
handlingar inte kommer att kunna tas fram till 
beredningsmötet, exempelvis ärenden som 
löper med parallella tidplaner – budgetärenden 
och ärenden där nationell data/statistik är 
avgörande för ärendets hantering. 
Sammanfattningsvis är vår bedömning att den 
nya rutinen för ärehanteringsprocessen samt 
förändrad beredningsprocess kommer att svara 
mot de brister som revisionen påpekat i sin 
granskning.

 Tomelilla kommun har en rutin för beredning inför nämnd, utskott och 
styrelse (uppdaterad den 13 oktober 2021). I dokumentet anges rutin för 
när beredning ska ske, kallelse, handlingar och deltagare. Vidare anges 
rutin för beredningen samt komplettering fram till och efter utskick.

 Enligt uppgift har beredningsdatum för familjenämnden flyttats fram sedan 
granskningen genomfördes 2020. Syftet med framflyttandet var att få in fler 
handlingar/underlag till ordförande/vice ordförande till beredningsmötet. 
Beredningen är placerad veckan efter föregående nämndssammanträde 
för att ha tid till beredning för både individutskottet och utbildningsutskottet. 
Det finns en särskild beredningsmapp i ärendehanteringssystemet där 
material och handlingar läggs. 

 Vidare anges att vissa processer, exempelvis budgetprocessen och 
ekonomisk uppföljning, kan hamna i otakt med nämndcykeln. 
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att WinLas Personalsystem kompletterats med 
en modul för personalanteckningar och att bisysslor däri registreras och 
hanteras av berörda chefer. Enligt svar som inkommit via kanslichef lyfts 
frågor om bisysslor även i samband med medarbetarsamtal. Om en 
bisyssla inte attesterats av chef ligger det en påminnelse på chefens 
inloggningssida i WinLas. I WinLas läggs även datum för uppföljning och 
dialog in, vilket föranleder en särskild påminnelse.

Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs 
avseende bisysslor då det finns framtaget en 
introduktionschecklista för nyanställd 
medarbetare samt en introduktionschecklista för 
nyanställd chef. I dessa checklistor finns det 
särskilt upptaget ett moment som ska vara klart 
innan första arbetsdagen kring bisysslor. Här står: 
Informera ny medarbetare om att anmäla 
eventuell bisyssla och få den bedömd. Blankett 
finns på Chefsportalen. Godkänd blankett 
arkiveras i personalarkiv.

Kommunstyrelsens svar per 2020-11-11, § 164 Iakttagelser från uppföljningen

2. Vid bedömningen av om en bisyssla 
är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn 
till de risker det kan medföra om 
kommunen köper, eller kan komma att 
köpa, varor och/eller tjänster från det 
företag (eller motsvarande) där den 
anställde innehar en funktionärspost.

1. Kommunstyrelsen och nämnderna 
måste säkerställa att gällande rutiner 
avseende bisysslor efterlevs.

Förvaltningen anser att hänsyn tas till dessa 
risker om bedömningsbar information lämnas från 
arbetstagare. På Chefsportalen finns utmärkt stöd 
för cheferna att i första läget bedöma och ta 
ställning till bisysslor utifrån om de är 
konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadliga. Som underlag ligger då att 
bedöma bisysslan det inlämnade dokumentet 
”Anmälan om bisyssla – Blankett” som 
arbetstagare lämnar in efter att ha genomgått 
introduktionschecklistan med chef i samband med 
rekrytering. Chef har därefter möjlighet att begära 
in komplettering av informationen för att kunna 
skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt. 

 I svaret från kanslichef framhålls att ett antal steg säkerställer att 
arbetsgivaren tar hänsyn till risker kopplade till anställdas bisysslor, 
exempelvis om kommunen köper eller kan komma att köpa varor och/eller 
tjänster från det företag eller motsvarande där den anställde har en 
funktionärspost. Förvaltningen framhåller riktlinjer för direktupphandling, 
rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente, 
visselblåsningsfunktionen, ett avsnitt i chefsportalen, HR-stöd (exempelvis 
funktionsbrevlåda att kontakta kring bisysslor), samt medarbetarsamtalen 
där bisysslor utgör en del av underlaget för vidare dialog. Några 
uppföljande kontroller att sådana förhållande om funktionärspost inte finns 
bland kommunens anställda har inte genomförts sedan granskningen 
genomfördes. 
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Kommunstyrelsen har inte tagit fram något reglemente avseende bisysslor, 
då det inte anser att behovet finns. Kanslichefen hänvisar i svaret till att det 
är svårt att i ett reglemente reglera vilka bisysslor som är godkända och 
inte godkända, utan att detta behöver bedömas i varje enskild situation. 
Därav har inget reglemente initierats. 

Förvaltningen menar att befintliga regelverk, lagar 
och avtal tillsammans med checklistor, rutiner, 
Chefsportalen och stöd från HR-avdelningen 
bedöms tillräcklig. Dessutom finns risk att 
ändringar i centralt överenskomna avtal mellan 
marknadens parter inte harmoniserar med ett 
kommunalt reglemente.

Kommunstyrelsens svar per 2021-11-11 § 164 Iakttagelser från uppföljningen

4. Kommunstyrelsen bör fastställa 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
relaterade till reglementet. I dessa 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör 
kommunstyrelsen tydliggöra vad som är 
att betrakta som en bisyssla.

3. Kommunstyrelsen bör initiera ett 
arbete med att ta fram ett reglemente 
avseende bisysslor som sedermera 
fastställs av fullmäktige.

Förvaltningen hänvisar till ovan yttrande på 
föregående rekommendation. Förvaltningen 
föreslår att HR-avdelningen ges i uppdrag att 
genomföra utbildningsinsatser för chefer i frågor 
kopplade till bisysslor och bedömning av sådana. 

 Då inget reglemente avseende bisysslor tagits fram har kommunstyrelsen 
inte heller fastställt riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter. HR-avdelningen 
har inte fått något riktat uppdrag avseende att genomföra 
utbildningsinsatser för chefer avseende frågor kopplade till bisysslor och 
bedömning av sådana. Dock har HR-avdelningen fått i uppdrag att 
inkludera frågorna i underlaget för kommunens medarbetarsamtal. Vidare 
framgår av kanslichefens svar att området berörs på de individuella 
chefsintroduktionerna, där bland annat en genomgång av WinLas och 
personalanteckningarna avseende bisysslor inkluderas. Utöver detta 
hänvisas i svaret från kanslichefen till chefsportalen, HR-stödet, 
information på intranätet och medarbetarhandboken där blanketten 
Anmälan om bisyssla finns som vidare stöd för chefer i tillämpningen.
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Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor (forts.)

Tidigare rekommendationer

 Av uppföljningen framgår att frågor om bisysslor finns med i det 
förvaltningsövergripande underlaget för årliga medarbetarsamtal. Utöver 
detta finns inte tydliggjort i kommunens styrdokument att frågan om 
bisysslor ska återaktualiseras minst en gång per år.

Rekommendationen är redan åtgärdad i 
styrdokument Medarbetarsamtal i Winlas
personalanteckningar. Det nya underlaget för 
medarbetarsamtal har kompletterats med 
information om att bisyssla ska följas upp. Nya 
underlaget för medarbetarsamtalen 2020 
dokumenteras med handlingsplan och sparas 
digitalt i Winlas personalanteckningar. Utöver att 
frågan lyfts under medarbetarsamtalen så kan 
frågan aktualiseras flera gånger per år då det 
åligger arbetstagare utifrån Allmänna 
bestämmelser att på eget initiativ informera 
arbetsgivare

Kommunstyrelsens svar per 2020-11-11, § 164 Iakttagelser från uppföljningen

6. För att underlätta möjligheten till 
systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom 
kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.

5. Kommunens styrdokument bör 
tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.

Kommunen har köpt in särskild modul till Winlas
där det finns möjlighet till systematisk uppföljning 
och central sammanställning. I systemet finns en 
särskild flik Bisysslor, där ansvarig chef fyller i 
inlämnade uppgifter om bisysslor samt även kan 
bifoga handlingar kopplade till uppgiftslämnande 
och beslut.

 Medarbetarnas anmälda bisysslor finns enligt uppgift registrerade i det 
centrala systemet WinLas. Vidare finns frågor om bisysslor med i rutinen 
vid rekrytering, vilket ska dokumenteras. Respektive chef följer enligt svar 
från kanslichef upp bisysslor i samband med de årliga 
medarbetarsamtalen.
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Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden i huvudsak åtgärdat iakttagna 
förbättringsområden utifrån de rekommendationer som framförts i rapporten. Vi 
grundar vår bedömning på att:

- Kontoplanen som följer det nya ekonomisystemet har tillsammans med 
organisationsförändringen givit andra förutsättningar till rättvisande redovisning 
per kostnadsslag än tidigare. 

- Vi kan konstatera att familjenämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i 
linje med den plan som beskrivits i nämndens remissvar till revisionen. 

- I familjenämndens interna kontroll 2020 genomfördes kontroll av risken att 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt, vilket enligt uppgift föranlett 
förändring av rutiner för ansökningsförfarande och uppföljningsprocess. 

- Enligt uppgift pågår arbete med en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan som ska brytas ner till aktiviteter för varje 
verksamhetsområde. Lokala kompetensförsörjningsplaner utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv ska tas fram enligt handlingsplan för HÖK -21 som berör 
skolans verksamheter.  

Granskning av ärendeprocessen

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och familjenämnden 
åtgärdat iakttagna förbättringsområden och därmed varit lyhörda till de 
rekommendationer som framförts i tidigare granskning 2020. Vi noterar följande:

- Rutiner för ärendehanteringsprocessen har tagits fram för kommunstyrelsen 
och familjenämnden, vilket även framgick i deras yttrande till revisionen. I 
rutinerna beskrivs processen per ärendetyp som går till kommunstyrelsen 
respektive familjenämnden. 

- Vi noterar att det av granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut, som 
genomfördes våren 2022, framkom att struktur och efterlevnad av rutiner till viss 
del skiljer sig åt över nämnderna, samt att kommunstyrelsen rekommenderas 
att fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i vissa delar har åtgärdat 
iakttagna förbättringsområden men inte fullt ut varit lyhörda inför de 
rekommendationer som framförts i tidigare granskning. Vi grundar vår bedömning 
på att:

- I kommunstyrelsens yttrande beskrevs att en modul till WinLas köpts in vilket 
ska möjliggöra systematisk uppföljning och central sammanställning. Vi kan 
konstatera att WinLas personalanteckningar införts och integrerats i arbetet 
med kontroll av bisysslor. 

- Vi ser positivt på att frågan om bisysslor finns med i det 
förvaltningsövergripande underlaget för årliga medarbetarsamtal och därmed 
återaktualiserar frågan enligt uppgift minst en gång per år. 

- Vi kan konstatera att inget reglemente avseende bisysslor med tillhörande 
riktlinjer/tillämpningsföreskrifter tagits fram. Förvaltningen hänvisar i sitt svar till 
att bisysslor behöver bedömas i varje enskild situation och att det därmed inte 
finns något behov av ett reglemente. 

- Vidare kan vi konstatera att kommunstyrelsen inte genomfört någon särskild 
uppföljning eller kontroll att berörda chefer årligen beaktat frågan om bisysslor 
enligt rutinerna ovan.

Datum som ovan

KPMG AB

Lovisa Edvardsson Ida Brorsson

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor

Sammanfattande bedömning
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 57 Dnr FN 2022/92 

Gröna arena-gården Eriksgård 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att förlänga kontraktet med Grön arena-gården Eriksgård, 
om möjligt, till februari 2023, så att nästa familjenämnd kan ta beslut i 
internbudgeten i januari 2023. 

Reservation 
Ewa Carnbrand (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet lyfter Robert Buhre (S) frågan om Grön arena-gården 
Eriksgård och efter diskussion fattas beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Robert Buhre (S) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott föreslår 
familjenämnden att förlänga kontraktet med Grön arena-gården Eriksgård, om 
möjligt, till februari 2023, så att nästa familjenämnd kan ta beslut i internbudgeten i 
januari 2023. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott 
beslutar i enlighet med Robert Buhres (S) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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1 (1) 

 

Grön Arena- Eriksgård. 
2020 
10 000 kr per månad ex moms.  

400 kr/ h för Birgittas tid 

 

2021 
15 000 kr per månad ex moms 

Birgitta 50% tjänst 

 

2022 
18 000 kr per månad ex moms 

Birgitta 70% tjänst 

 

Kostnaden fördelas mellan VoO och IoF. 
 
Deltagare per vecka hösten 2022 
Måndag:  fm 4  (DV LSS) 

Måndag:  em ca 8 (REBUS) 

Tisdag: planering, möte, underhåll av gården. 

Onsdag: 3 (AME) 

Torsdag: 3 (AME) 

Fredag: 5 ( DV LSS) 

 

För deltagare inom DV LSS finns andra arbetsplatser och grupper att delta i.              
(Bollerup, ICA, tvätteriet, service, Cafeterian, packning, skapande, Erikshjälpen, osv). 
Verksamheten är lagstiftad. 

För deltagare inom REBUS finns en träffpunkt med olika aktiviteter på Byavången 
och Häng med oss ut. Grön arena har varit en ett extra utflyktsmål och besökarna 
har fått skriva upp sitt intresse att delta. Inte lagstadgad verksamhet. 

För deltagare inom AME görs individuella planer med sysselsättning/aktiviteter. 
Insatsen är praktikplatser och arbetsträning. Deltagare i Grön arena är till stor del  
sjukskrivna och därmed inte tvingade att delta i aktiviteter utan är i motiverande 
syfte. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 167 Dnr FN 2022/84 

Föreningsbidrag inom familjenämndens 
område - 2023 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att inte utbetala föreningsbidrag under 2023 utifrån de 
osäkra förutsättningarna i familjenämndens internbudget för kommande år. 

Protokollsanteckning 
Anders Throbäck (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
Samariterhemmet Diakonis ansökan faller utanför familjenämndens 
verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden antog under 2020 riktlinjer för att årligen bevilja bidrag till ideella 
föreningar. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att kommunens 
invånare får tillgång till likvärdig socialtjänst med hög kvalitet. Föreningarnas 
verksamheter utgör ett komplement till nämndens egna insatser. Frivilligt socialt 
arbete ska utgöra grunden och främja gemenskap, engagemang och jämställdhet i 
samhällslivet. 
Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2023 är 2022-11-01. 

Ansökan har inkommit från Samariterhemmet Diakoni 22-10-27. 

Ur ansökan: 

Föreningsbidraget skulle bidra till att öka närvaron och tillgängligheten till 
terapeutiska samtal i Tomelilla. Detta skulle ske genom ett aktivt nätverksarbete och 
genom föreläsningar och kunskapsförmedling gällande äldre och åldrande samt 
vikten och värdet av det terapeutiska samtalet. Samtalsmottagningen ger stöd till 
äldre i en utsatt livssituation och bidrar på så vis till ett människovärdigt liv Det 
skulle även initiera ett värdefullt samarbete mellan Samariterhemmet Diakoni och 
Tomelilla kommun samt utgöra en viktig signal till Tomelilla kommuns äldre 
invånare att tillgången till ett kvalificerat samtalsstöd är en angelägenhet för 
kommunen. Samtalsmottagningen för Äldre erbjuder kostnadsfria terapeutiska samtal 
med leg. Psykoterapeuter själva över 65 år.  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 167 forts. 

Utdrag ur riktlinjen: 
Bedömningskriterier : 

Bidrag fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och de ekonomiska 
förutsättningar som finns i nämndens budget. Nämnden avgör om verksamheten 
bidrar med nytta för verksamhetsområdet och prioriterar verksamhet som: 

 Bidrar till särskilt stöd för att klara ett självständigt och människovärdigt liv 

  Bedriver förebyggande verksamhet 

  Bedriver verksamhet som samarbetar eller nätverkar med andra organisationer 
eller kommunen  

Familjenämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan 
för nämndens verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som 
organiserar och aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd 
för att klara ett självständigt och människovärdigt liv. 

De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot 
verksamhetens målgrupper, och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och 
personalkostnader, prioriteras. 

 

Familjenämndens övergripande ansvar: 
Fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och 
familjeomsorg. Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet, 
arbetsmarknadsenheten och kommunal vuxenutbildning. Familjenämnden har 
huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med Sydöstra Skånes 
samordningsförbund. 

 

Verksamhetens yttrande: 
Kommunen står inför stora utmaningar med de kostnadsökningar som förespås 
under 2023. Det kommer att kräva effektiviseringar i verksamheten och att inte 
utbetala föreningsbidraget är en kostnadsminskning som skulle vara en del i 
budgetarbetet inför 2023.  

Ekonomiska konsekvenser 
Föreningsbidraget är budgeterat till 218 000 kr för 2022. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 167 forts. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp inför budget 2024. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att inte utbetala föreningsbidrag under 2023 utifrån de 
osäkra förutsättningarna i familjenämndens internbudget för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.3431. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 166 Dnr FN 2022/86 

Nulägeskarta inför mål och budget 2024 - 
IoF 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.3411, till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nulägeskarten är en del av mål- och budgetprocessen. Den är en sammanfattning av 
verksamhetens viktigaste slutsatser. Nulägeskartan beskriver nuläge, utmaningar, 
styrkor, svagheter och trender och har tagits fram i dialog med verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en nulägeskarta får inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Nulägeskartan utgår från målet att verksamheten ska främja barn och ungas sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter samt hälsa, utveckling, behov och säkerhet.  

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning i mål och budgetprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.3411, till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.3430. 

Nulägeskarta IoF för målprocessen 2024, handlingsid: Fn 2022.3411. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 166 forts. 

 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 
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Nulägeskarta för 
målprocessen 2024 

Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2023-12-31    Organisation: Familjenämnden     

Innehåll 
Nämndens uppdrag ............................................................................................................................1 

Specifika uppdrag ...........................................................................................................................2 
Vår samlade analys av nämndens nuläge .........................................................................................2 
Verksamhetens resultat - nyckeltal/data .........................................................................................3 

Våra svagaste resultat .....................................................................................................................3 
Vad säger barnen, brukarna och eleverna? .............................................................................3 

Våra starkaste resultat ....................................................................................................................4 
Vad säger barnen, brukarna och eleverna? .............................................................................4 

Nyckeltal/mätare - Resultat ..........................................................................................................4 
Behoven hos de vi finns till för ........................................................................................................4 
Verksamhetens största utmaningar ..................................................................................................5 

Nyckeltal - Utmaningar .................................................................................................................6 
Trender och dess konsekvenser ........................................................................................................6 

 

Nämndens uppdrag 
Övergripande ansvar 

Fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorg. 
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet, arbetsmarknadsenheten 
och kommunal vuxenutbildning. Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla 
kommuns kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund. 

Familjenämndens uppgifter 

Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
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uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande 
vuxenutbildning, socialtjänst samt stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Specifika uppdrag 
• Familjecentral 

• Upprätta handlingsplan för våld i nära relationer 

• Upprätta handlingsplan för barnfattigdom 

Vår samlade analys av nämndens nuläge 
Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska. Likaså antal hushåll vi betalar ut 
pengar till. Den största målgruppen på försörjningsstöd är ”sjukskrivna – ingen rätt till 
sjukersättning. 

På försörjningsstöd arbetar vi nu fram en chatt som ska vara tillgängligt för våra invånare 
med fokus på frågor om försörjningsstöd, bostadsfrågor och våld i nära relation. Målet är 
att den ska gå i drift vid årsskiftet 22/23. 

På AME har vi ca 50 deltagare inskrivna. Många av våra inskriva har parallellt en planering 
med KROM företag, vilket är en insats via Arbetsförmedlingen. På AME arbetar vi aktivt 
med individuella planeringar så som arbetsträning, språkträningsplatser, jobbsök, 
motiverande samtal etc. Insatsen Grön Arena används för de deltagare som är sjukskrivna 
men har behov av att börja prova en aktivitet samt komma hemifrån och bryta sina invanda 
mönster. 

Under september 2022 startade vi upp projektet ”praktisk svenska” tillsammans med Ystad 
kommun. Syftet är att få ut de deltagare/ elever som ej längre gör progressioner på SFI i 
språkpraktik. Ute på arbetsplatsen kommer en SFI och språkstödjare ha en nära planering 
för att på bästa sätt närma sig ordinarie arbetsmarknad på bästa sätt. 

I oktober 2022 skickades en ESF ansökan in gällande projektet IRIS 2.0. Beslut kommer 7 
december 2022. Vid bifall ska det starta upp mars 2023. Syftet med projektet är att stötta de 
individer som är inskrivna på Försäkringskassan och ännu inte kommit upp i arbetsförmåga 
på minst 10 timmar / vecka. 

Lärcentrum fortsätter sitt aktiva arbete med att dels jobba uppsökande och proaktivt för att 
stötta enskilda individer utifrån studier, dels i olika gruppkonstellationer såsom t.ex. 
språkcafé. 

Vi arbetar med våld i nära relation, VINR, både i förhållande till den våldsutsatta och 
våldsutövare. Vi ser att mer behöver göras i förhållande till barnet i familjen och det trauma 
som detta genererar för barnet. En kommun fri från våld är ett program för förebyggande 
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arbete som implementerats av flertalet andra kommuner. Vi vill implementera detta i 
Tomelilla kommun då det skulle medföra att vi säkerställer att vi lever upp till de krav som 
de nationella riktlinjerna ställer. Genom detta kommer samarbete och förebyggande arbete 
förbättra kvalitén för medborgarna. Detta kommer att bli kostnadseffektivt. Vi vill också 
utveckla programmet att inbegripa både våld i nära relation samt hedersvåld och förtryck 
för hela familjesystemet. 

Arbetar kontinuerligt med föräldrautbildningar 0–18 år. Forskning visar att det är både 
kostnadseffektivt och att vi når fler med behov genom generellt föräldraskapsstöd. De 
utbildningar som ges är Barn i föräldrars fokus, ABC, Komet, iKomet, COPE. 

Inom barn och familj myndighet så ser handläggarna i allt fler ärenden med inslag av 
psykisk ohälsa och skolproblematik. Det finns ett gott samarbete med skolor och förskolor 
där man besöker varandras arenor i form av föräldramöten och rektorer bjud in till 
barngruppen. 

Samtliga tjänster är tillsatta inom barn och familj vilket innebär att kvalitetsarbetet får mer 
utrymme. Rutiner och processer revideras och nya läggs till. I detta arbete sätts 
medborgaren i fokus utifrån effektivitet och tillgänglighet. Med barnet i fokus försöker man 
förbättra deras delaktighet tex insatserna skriv i Du-form för att barn lättare ska uppfatta 
vad som ska ske. 

Verksamhetens resultat - nyckeltal/data 
Våra svagaste resultat 
Vårt svagaste resultat är arbetet med att få ut språksvaga i kombination med 
långtidsarbetslösa i självförsörjning. Det är en ständig utmaning att utifrån fysiska 
förutsättningar och språkförbistringar hitta arbetsgivare som är villiga att anställa. 

Svårigheter med att rekrytera familjehem, kontakt person och kontaktfamiljer gör att det 
kvalitativa arbetet med att stödja familjehemsvården med handledning och rätt stöd till viss 
del saknas. 

Vad säger barnen, brukarna och eleverna? 
Det förekommer mest synpunkter och klagomål inom barn och familj- myndighetsdelen. I 
utredningarna så visar det mer sällan att handläggaren brustit i ärendehanteringen. 
Slutsatsen är att handläggaren måste lägga stort fokus på att skriva tydligt och muntligt 
uttrycka sig lättförståeligt och tydligt i alla kontakter med barn och vårdnadshavare för att 
öka förståelsen för det som framkommit 

Gällande försörjningsstöd så har utredningarna på egna avvikelser visat att det finns brister 
till största del inom e-tjänsten och i post och mailhantering. 
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Våra starkaste resultat 
Vi har under 2022 extra fokus på målgruppen långtidsbidragstagare. Det vill säga hushåll 
som varit aktuella mer än 2 år på försörjningsstöd. I december 2021 hade vi 41 ärende från 
denna målgrupp. I samband med tertialrapport 3 hade vi ett resultat med totalt 22 stycken 
avslutade ärende som varit aktuella i mer än två år. 

Lärcentrum har visat goda resultat genom att aktivt arbeta uppsökande och proaktivt. Vi 
har sänkt antalet avhopp från pågående studier från 24 avhopp under jan – april 2022 till 18 
avhopp perioden maj – aug 2022. 

Det finns ett välutvecklat samarbete med polisen och enheterna med barn och unga. 

Välfungerande familjerätt som uppfyller tiderna för inlämning till tingsrätten. Erbjuder tider 
inom lagstadgad tid för informationtiossamtal och tider för rådgivning, oftast samma vecka. 

Genom fortsatt arbete med Växa tryggt så finns ett omfattande samarbete med 
barnhälsovården vilket möjliggör effektivt stöd till barnfamiljer med små barn. 

Den höga kompetensen  inom missbruksvård, undanröjer behovet av att köpa in vård från 
externa aktörer. 

Vad säger barnen, brukarna och eleverna? 
Verksamheten har inte deltagit i de nationella brukarundersökningarna förutom inom 
missbruk och beroendevård. 

Nyckeltal/mätare - Resultat 
Nyckeltal/mätare 2020 2021 2022 
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutad insats (i procent) 

94 64 89 

Behoven hos de vi finns till för 
• Individanpassade insatser 

• Lättillgängliga och tidiga insatser 

• Inflytande och delaktighet. 

• Rättssäker prövning 

59



  

 

Nulägeskarta för målprocessen 2024 5 

 

Verksamhetens största utmaningar 
En stor utmaning vi har är hur vi ska lyckas bättre med att få ut personer som är 
långtidsarbetslösa i kombination med språksvaga till självförsörjning. Inom 
Arbetsförmedling finns där också ett tydligt mål att arbeta mer aktivt med denna målgrupp, 
och en del i vårt kommande arbete är att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. 

En annan utmaning vi ser inom AFÖ är den växande målgruppen långtidssjukskrivna. I 
tertialrapport 3, 2022, framgår det att cirka 46 % av våra inskrivna individer på 
försörjningsstöd kodas ”sjukskriven med läkarintyg, men inte rätt till sjukpenning”. Större 
delen av dem är sjukskrivna pga. psykisk ohälsa. Denna målgrupp är svår att arbeta med 
utifrån att det kräver stor närvaro från vården samt en ny typ av kompetens och insatser i 
våra verksamheter. Från att tidigare haft fokus på de som står närmre arbetsmarknaden har 
nu behoven ändrats till att till stor del handla om att hjälpa de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, där flertalet har komplex sjukdomsbild. 

Nödvändiga resurser på vuxenenheten är en förutsättning för att kunna jobba 
förebyggande och för att kunna erbjuda intensiv öppenvårdsbehandling. Detta arbete 
behöver även medföra mer samverkan enheterna emellan för att göra det på ett 
kostnadseffektivt sätt. Genom att arbeta på detta sätt kan vi bättre möta samsjuklighet 
speciellt målgrupp unga vuxna där vi märker en ökning. Allt för öka skyddsfaktorer, minska 
riskfaktorer och motverka utanförskap. I förlängningen minskar då även våldsutsattheten. 

Motverka utanförskap och öka ungas välbefinnande för att minska riskerna för 
hemmasittare, underkända betyg, psykisk ohälsa, våld, missbruk och kriminalitet. Genom 
generella och individuella insatser. Bygga samverkan med skola, elevhälsa, kultur och fritid 
och vara innovativa utifrån den enskilds behov samt för riskgruppen. 

Fortsätta arbetet med de barn som saknar eller har låg skolnärvaro och arbetet tillsammans 
med skolan i dessa ärende samt BUP. Skolan är en skyddsfaktor och är därför ett av de 
viktigaste områdena  för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som 
barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna, få andrum från oroligheter och 
otryggheten hemma. 

Att kunna ge adekvat stöd till familjer med barn med neuropsykiatrisk problematik med ett 
utåtagerande beteende i familjen. 

Att förbättra familjehemsvården genom förbättrad kompetens hos handläggarna tex 
handledarutbildning samt i utredningsmetoder gällande rekryteringen av familjehem. 
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Nyckeltal - Utmaningar 
Nyckeltal/mätare 2019 2020 2021 2022 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd ( i procent) 

36,8 29,6 36,6 - 

Förbättrad situation sedan man fått kontakt med 
socialtjänsten ( missbruk och beroende, i procent) 

- - 100 85 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslut inom barn och unga 

- 122 108 116 

Trender och dess konsekvenser 
Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad kommer att kräva att få 
kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av. Detta ställer 
krav på verksamheten säkerställa att ge den enskilde ges möjlighet att vara delaktig och kan 
kräva ändrade arbetssätt tex ändrade arbetstider att ge insatser om det passar individen 
bättre. 

Digitalisering- ställs krav på kompetens, ledning, innovation, undvika utanförskap och 
bygga ut vår infrastruktur. 

Miljöer med socialt utanförskap och ekonomisk utsatthet kan öka risken att barn och unga 
hamnar i oönskade situationer med kriminalitet och missbruk som följd. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/82 
 
Datum 15 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 
Familjenämnden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta internkontrollplan för 2023, med handlingisid: 
Fn 2022.3534. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2022 att följande 
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2023: risk id 1, 5 och 7 för 
IoF och risk id 3, 8 och 11 för BoU. 

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en internkontrollplan med 
handlingsid: Fn 2022.3534. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att anta intern kontrollplan ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 
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2 (2) 

Uppföljning 
Uppföljning sker per halvår och helår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, 2022-11-15. 

Intern kontrollplan för familjenämnden 2023, handlingsid: Fn 2022.3534. 

Fn § 138/2022 Riskanalys - Intern kontrollplan Familjenämnden 2023, handlingsid: 
Fn 2022.3385. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

Kommunstyrelsen 
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Internkontrollplan 2023 
 
Verksamhet: Familjenämnden 
 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

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

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

IoF 1 Risk att det saknas 
rutiner och 
utbildning kring hur 
det ska hanteras om 
man utsätts för 
otillåtenpåverkan 

4 Att det finns rutiner 
och kunskap inom 
otillåten påverkan 

Enkät till medarbetare 
 
 
Inhämta rutinen per enhet 

1 av 4 medarbetare 
 
 
Samtliga 

Socialt 
ansvarig 
socionom 
 

Socialchef Helår 

IoF 5 Risk att sekretess-
medgivande inte är 
dokumenterat i 
journalen vilket 
leder till en 
förtroendekris 

6 Att det finns 
sekretessmedgivande i 
journalen 

Granska journaler 15 journaler per 
enhet 

Socialt 
ansvarig 
socionom 

Socialchef Halvår 

IoF 7 Risk att de 
egenavgifter som 
tas ut inte är riktiga 
och föräldrar betalar 
fel belopp 

6 Kontrollera 
egenavgifter inom barn 
och unga- myndighet. 

Kollegiegranskning 1 av 5 ärende Liliana 
Pekalska 

Socialchef Helår 

BoU 3 Generell 
kompetensförlust 
(kompetensförsörjni
ng) 

9 Rekryteringsbild, 
personalomsättning, 
pensionsavgångar, 

Dialog med RoB 
uppföljning i system, 
dialog med rektorer 

2023 bild Ulrika Ahrlin 
bitr skolchef 

Skolchef Helår 

BoU 8 Bristande 
övergångar 

8 Nuvarande rutiner Granskning av dokument, 
samt dialog med rektorer 

Gäller övergång åk 6 
till 7, samtliga 
dokument och 
rektorer 

Ulrika Ahrlin 
bitr skolchef 

Skolchef Halvår 
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BoU11 Barn som försvinner 
under 
verksamhetstid 

6 Nuvarande rutiner Granskning av dokument, 
dialog med rektorer 

Förskola Ulrika Ahrlin 
bitr skolchef 

Skolchef Halvår 

         

         

         

         

         

         

         

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

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 138 Dnr FN 2022/82 

Riskanalys - Intern kontrollplan 
Familjenämnden 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 3, 8 och 11 i förvaltningens 
riskanalys för BoU, med handlingsid: Fn 2022.3246, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska familjenämnden årligen upprätta och 
besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska utarbetas 
utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 12 risker för individ- och 
familjeomsorgen och 14 risker för barn- och utbildningsverksamheten. 
Familjenämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma. 

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

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

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 138 forts. 

Uppföljning 
Uppföljning av nämndens interna kontrollplan sker i samband med delårsrapporter 
och årsredovisning. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023. Förvaltningen återkommer till familjenämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 157/2022, handlingsid: Fn 2022.3160. 

Riskanalys internkontroll 2023 för IoF (bruttolista), handlingsid: Fn 2022.3007. 

Fnuu § 46/2022, handlingsid: Fn 2022.3228. 

Riskanalys intern kontroll BoU 2023, bruttolista, handlingsid: Fn 2022.3246 

Tidigare behandling 
Fnifu § 157/2022: 

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023. Förvaltningen återkommer till familjenämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2023. 

Fnuu § 46/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (c) yrkar bifall till familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag, handlingsid: Fn 2022.3007. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 138 forts. 

Anders Throbäck (S) och Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden beslutar att 
punkterna 3, 8 och 11 i förvaltningens riskanalys för BoU, med handlingsid: Fn 
2022.3246 ska ingå i familjenämndens internkontrollplan för 2023. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande gällande individ och familj, samt enligt Anders 
Throbäcks (S) och Charlotte Rosdalas (C) yrkanden gällande barn och familj. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 53 Dnr FN 2022/87 

Genomströmning gymnasieutbildning 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen av statistik avseende examensgrad för 
ungdomar bosatta i Tomelilla kommun, vilka avslutat sina gymnasiestudier, till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I familjenämndens årshjul återfinns uppföljning gällande den s.k. 
genomströmningstiden för gymnasiestudier. Genomströmningstiden är ett mått på i 
vilken grad elever som påbörjat en gymnasieutbildning slutför densamma med 
examen inom studietiden (3-år). Redovisningen i powerpointen i ärendet är uppdelad 
på ungdomar som börjat på nationellt program, yrkesprogram eller 
högskoleförberedande program samt alla ungdomar, då inkluderas även elever som 
varit obehöriga när det börjat på sin gymnasieutbildning och då startat sin 
gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram. Genomströmningstiden/examen 
för de nationella programmen utgår från tre år, när alla ungdomar inkluderas är tiden 
satt till fyra år efter det att ungdomarna började sin gymnasieutbildning. I statistiken 
redovisas utfall från och med 2014 (2015). Statistiken är Skolverkets nationella 
statistik. Statistiken redovisas med en eftersläpning på ett år, vilket innebär att det 
sista året som redovisas är resultat för läsåret 2020/2021. I statistiken återfinns 
förutom andelen elever med examen på respektive utbildningsform, antalet elever 
som avslutat, yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt det 
totala antalet som avslutat under åren 2018–2021. En nog så intressant statistik i sig, 
att följa andelen elever som går på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande 
program samt antalet obehöriga elever sett till hela kullens storlek. Generellt för 
perioden 2014-2021 kännetecknas genomströmningstiden för elever bosatta i 
Tomelilla kommun av en relativt hög andel elever som slutför sina gymnasiestudier 
med examen efter tre år om de har börjat sin utbildning på ett nationellt program. 
Det enda undantaget från denna trend är de elever som avslutade sin utbildning på 
ett yrkesprogram år 2020, dvs elever som påbörjade utbildningen hösten 2017, där 
examengraden är längre än för riket i stort. För alla övriga år, gällande elever på 
nationella program, avviker resultatet för Tomelillas ungdomar positivt gentemot 
jämförelser med utfallet för riket som helhet. Inkluderas alla elever ses inte 
motsvarande bild för de senaste tre åren då examensgraden på totalen är lägre i 
jämförelse med utfallet för riket. Under perioden 2015-2018 så har antalet och  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 53 forts. 

andelen elever som påbörjat gymnasieskolan på ett introduktionsprogram ökat, 
fördubblats, vilket kan kopplas till ett ökat mottagande av nyanlända vilka började på 
introduktionsprogrammet språk samt andra obehöriga elever. I takt med ökad 
behörighet till gymnasiet, minskande volymer på introduktionsprogrammet språk så 
förväntas ökad examensgrad för elevkollektivet i stort och att totalbilden inte 
kommer avvika i så stor grad jämfört med bilden för elever som börjar sin 
gymnasieutbildning på ett nationellt program. 

Ekonomiska konsekvenser 
En hög andel elever som slutför sin gymnasieutbildning på utsatt tid (3-år) innebär 
samhällsekonomiska vinster samt vinster för individen. 

Barnperspektivet 
Ej aktuellt (elever som slutför gymnasieskolan är definitionsmässigt inte barn, äldre 
än 18-år). 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt. 

Uppföljning 
Återkommer i familjenämndens årshjul. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen av statistik avseende examensgrad för 
ungdomar bosatta i Tomelilla kommun, vilka avslutat sina gymnasiestudier, till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.3362. 

Genomströmning gymnasieskolan, hemkommun, handlingsid: Fn 2022.3350. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Genomströmning 
gymnasieskolan
Per programform och totalt
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2022-12-09 2

Yrkesprogram
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2022-12-09 3

Högskoleförberedande
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2022-12-09 4

Alla program ink IM 
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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 2022/94 
 
Datum 8 december 2022 

 

Statistik förskola 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av statistik i förskolan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildning redovisar varje år statistik kring antalet barn per årsarbetare i 
förskolan för att familjenämnden ska kunna se utvecklingen över tid. Sedan i fjor 
finns även statistik kring andel barn placerade i förskola samt andel förskollärare med 
legitimation med i översikten. Siffrorna för 2022 har ännu inte redovisats på 
kolada.se. 

 

Barn per 
årsarbetare 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tomelilla, 
kommunal 
regi 

5,7 5,5 6,2 5,6 6,2 5,9 

Nationellt, 
kommunal 
regi 

5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 

 

Barn 1-5 år 
inskrivna i 
förskola 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tomelilla 81,8 84,8 83,6 85,3 89,4 87,6 
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Nationellt 84 83,8 84,8 85,4 85,4 85,5 
 

Antal barn 
per 
legitimerad 
förskollärare, 
kommunal 
regi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tomelilla 
kommunal 
regi 

10, 7 9,6 10,8 11,1 9,5 8,9 

Nationellt 
kommunal 
regi 

11,6 11,8 12 12,1 11,8 11,7 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Informationen ger familjenämnden möjlighet att göra förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna för förskolan. 

Barnperspektivet 
En god uppföljning av antalet barn per årsarbetare ger möjlighet att hålla önskad 
kvalitet på förskolan. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Följs upp varje år av familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-12-08. 

 

Barn och utbildning  

 

 

Ulrika Ahrlin 
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Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 55 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - 
Barn/elevers ansvar och inflytande, 
samverkan skola och hem 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten om barns/elevers ansvar och 
inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och ett underlag för 
nulägeskarten 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 underlag och en transparens i 
linje med den tillitsbaserade styrningsfilosofin som Tomelilla kommun står för, det 
ger också goda förutsättningar för att mål- och budgetprocessen ska upplevas som 
relevant på alla nivåer i förvaltningen. 

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, mål- och budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 55 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten om barns/elevers ansvar och 
inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.3396. 

Kvalitetsrapport – Barns/elevers inflytande och ansvar samt samverkan mellan 
förskola/skola och hem, handlingsid: Fn 2022.3376. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Familjenämnden 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildningsverksamheten läsåret 22/23 
 

Barns/elevers ansvar och inflytande samt 
samverkan mellan förskola/skola och hem 
 

Tidigare år har skolledningen haft gemensam temadialog kring barns/elever 
ansvar och inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. I år 
har dialogen i stället förts som kvalitetsdialog med en eller några få enheter 
samtidigt. Rapporten är en del av huvudmannens kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används i den kommunala mål- och 
budgetprocessen. 
 

Barns/elever ansvar och inflytande 
Några av styrdokumenten kommer att ändras alternativt har ändrats och därför ligger 
båda versionerna med. 

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. 
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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. 

Läroplanen för förskolan 

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. 

 

Läroplanen för grundskola  

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. 
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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, 

• 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. 
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Nuläge och bedömning 
 

I förskolan sker den största delen av barnens inflytande genom att pedagogerna 
observerar barnens intressen i den dagliga verksamheten och i sin vidare planering tar 
hänsyn till dessa.  Det finns på någon förskola barnråd för de äldre barnen och beslut 
kring aktivitet i grupper tas emellanåt genom demokratisk omröstning för att barnen 
ska få uppleva möjligheter och begränsningar med majoritetsbeslut.  Detta upplevs 
fungera väl, arbetslagens arbetsklimat har betydelse för hur väl rustade man är för att 
barnens inflytande tas omhand. 

 

I åk f-6 har finns de klassiska elevråden där det väljs representanter kvar, steg tas 
försiktigt för att eleverna ska få mer inflytande över planeringen av undervisningen 
samt i större utsträckning utvärdera densamma tillsammans med sina lärare.  

 

I åk 7-9 har man gjort en reell förändring från tidigare år och denna har gett god 
effekt. I stället för att ha valda representanter från varje klass har man öppnat upp 
elevrådet så att de som är intresserade av att driva någon fråga är välkommen. Med 
detta har man sett ett större engagemang från elevernas sida och även att elever från 
grundsärskolan i större del deltar i arbetet. 

 

Elevhälsan har under året etablerat en metod för att elever som är placerade i 
familjehem i annan kommun alternativt på resursskola ska få lämna sina åsikter om 
sin skolgång till Elevhälsans personal, tidigare inhämtades detta genom andra hands 
källor, skolans personal och vårdnadshavare. Elevhälsan har även etablerat en metod 
för att förbereda och inhämta elevers åsikter inför placering i särskola som sedan 
följs upp. 

Enligt resultatet på Skolinspektionens enkät i åk 5 och 8 upplever eleverna att de har 
större inflytande än det nationella snittet.  

Det har skett flera förändringar gällande barns och elevers inflytande under läsåret i 
positiv riktning. Detta arbete har rektorerna och medarbetarna genomfört utan 
formell styrning från skolchef eller familjenämnden utan skulle kunna ses som en 
indikator på att den tillitsbaserade styrningen i dialog med och mellan rektorer ger 
förändringskraft bortom centralt styrda projekt.   
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Utvecklingsområden 
 

Det finns inga övergripande utvecklingsområden att peka ut men varje förskola och 
skola har tankar framåt kring sitt arbete på enheten. 

 

Förskola/skola och hem 
Lpo 18 
2.4 Förskola och hem 

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. 

 

Lgr 22 

2.4 Skola och hem  
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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 
 

Lärplattformarna har etablerats som kommunikationsväg till vårdnadshavarna 
fungerar i det stora hela bra. I dessa kan vårdnadshavarna följa verksamheten och får 
en överblick över arbetet som förskolan och skolan bedriver. Förskolan som tidigare 
tyckte sig ha svårt att nå vårdnadshavare med annat modersmål har genom utbildning 
i interkulturellkompetens, anställning av medarbetare som är flerspråkiga och en ny 
översättningsapp lyckats bättre att nå alla vårdnadshavare.  

 

Skolan har fortfarande svårare att nå vårdnadshavare med annat modersmål men 
provar olika metoder för att se om man kan ta steg framåt.  

Vid en skola samlas åsikterna från vårdnadshavare och elever systematiskt ihop efter 
utvecklingssamtalen och återkopplas till lärare, vårdnadshavare och elever. 

En modell som fler och fler skolor använder sig av som hade sin början i förskolan, 
är drop in, som gör det möjligt att i ett mindre sammanhang träffa personalen på 
skolorna.  

Det finns samverkansråd på förskolorna och skolorna men dessa har i vissa fall varit 
vilande under pandemin och håller åter på att etableras.  

 

Utvecklingsområden 
Ytterligare metoder för att nå samtliga vårdnadshavare bör provas och etableras. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 54 Dnr FN 2022/85 

Beslutsattestanter 2023 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för barn- och utbildning för år 
2023, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för barn- och utbildning för år 
2023, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 54 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3395. 

Attestantförteckning BoU 2023, handlingsid: Fn 2022.3351. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
Skolchef Johan Holmqvist 

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 168 Dnr FN 2022/85 

Beslutsattestanter 2023 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2023, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2023, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 168 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3432. 

Attestantförteckning 2023 – IoF, handlingsid: Fn 2022.3412. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
Socialchef Camilla Andersson  

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

500000 Ledning Stöd och Lärande Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5

510000 Barn och Unga Enhetschef Liliana Pekalska Enhetschef Tina Svensson Nivå 3

520000 Försörjning/Vuxenvård Enhetschef Tina Svensson Enhetschef Fredrik Bavand Nivå 3

530000 Resursenheten Enhetschef Fredrik Bavand Enhetschef Liliana Pekalska Nivå 3

Attestbelopp:

Nivå 1 100 000

Nivå 2 500 000

Nivå 3 1 000 000

Nivå 4 2 500 000

Nivå 5 5 000 000
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 17 november 2022 

 

Delegeringsbeslut december 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut december 2022. 

När Vad  Vem 
2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-11-17. 
 

Barn och utbildning  

 

Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 17 november 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 16 december 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen november 2022. 

• Ks § 120/2022 Utredning lokalisering av ny f-6 skola. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-11-25, §§ 
159-160.  

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-12-05, §§ 
161-169. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-12-01, §§ 51-57. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-11-17. 

Anmälningsärenden enligt skollagen november 2022, handlingsid: Fn 2022.3536. 

Ks § 120/2022, handlingsid: Fn 2022.3297. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen november 2022 

Avstängning av elev Rektors beslut 
enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

0  

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

1 

 

Kastanjeskolan 
 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

2 

4 

3 

 

 

Pojkar 

4 

5 

2 

 

 

Byavångsskolan 

Kastanjeskolan 

Lindesborgsskolan 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 120 Dnr KS 2022/138 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka placeringen av ny f-6 skola på fastigheterna 
Trollsländan 1, Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239, nuvarande Annexet. 

Reservationer 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
Protokollsanteckning 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Förvaltningen behöver ta fram en rutin för hur man aktivt ska arbeta med 
ungdomsdemokrati utifrån barnkonventionen”. 

Ärendebeskrivning 
I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort”, handlingsid: 
Fn 2022.2261 redogörs för fem möjliga placeringar av en ny f-6 skola i Tomelilla 
tätort. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som 
genomförts gällande skollokal och skolorganisation i Tomelilla tätort. De föreslagna 
placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag. En 
grundförutsättning för förslagen har varit uppskattat markbehov utifrån schabloner 
med förväntade elevvolymer som utgångspunkt. Familjenämnden har sedan tidigare 
beslutat om att nämnden önskar uppförande av ny f-6 skola i stället för omfattande 
renovering av innevarande Lindesborgsskolan. Uppförande av ny f-6 skola skapar 
därigenom behov av beslut för placering av densamma. 

Förvaltningen har inte rangordnat eller på annat sätt prioriterat de olika 
placeringsförslagen i rapporten. Beslutet om placering av ny f-6 skola är ett 
strategiskt beslut som påverkar under en lång tidshorisont där frågor av mer 
övergripande karaktär i högsta grad är närvarande. Förvaltningen vill dock lyfta 
vikten av att skapa möjligheter för framtida rådighet avseende tillkommande behov 
utöver en f-6 skola, exempelvis förskola eller andra kommunala verksamhetslokaler.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 120 forts. 

Två av de föreslagna alternativen kan rymma ”mer än en f-6 skola” i framtiden. 
Något som bör tas i beaktande vid detaljplanearbete/beslut om detaljplan. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om placering av ny f-6 skola innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. 
Ett uppförande av densamma innebär ett stort ekonomiskt åtagande vilket är 
svårbedömt i dagsläget. Vid ett val av placering på nuvarande Lindesborgsskolan 
tillkommer uppskattningsvis kostnader om cirka 20 miljoner för tillfälliga 
evakueringslokaler (paviljonger). Dock är denna kostnad mycket 
svårbedömd/svårprognosticerad. 

 
Barnperspektivet 
Genomtänkta, attraktiva skollokaler med stimulerande utemiljöer är en satsning för 
Tomelillas barn och elever. 

 
Miljöperspektivet 
De olika placeringsförslagen har olika miljöaspekter, åkermark som kan komma att 
tas i anspråk, hur påverkas framtida transporter till och från den nya f-6 skolan, etc? 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2022, handlingsid: Ks 2022.2909. 

Familjenämnden § 111/2022, handlingsid: Ks 2022.2547. 

Reservation FN 2022-09-23 Lokalisering av ny skola, handlingsid: Ks 2022.2548. 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort, handlingsid: Fn 2022.2261. 

2022-06-08 PM Lokaliseringsförutsättningar för ny grundskola, handlingsid: Fn 
2022.2444. 

Yttrande skolplacering, Ungdomsrådet, handlingsid: Fn 2022.2696. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 120 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 159/2022: 

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

 

Fn § 111/2022: 

Familjenämnden beslutar placera ny f-6 skola på ”Annexet”, enligt utredning 
handlingsid: Fn 2022.2261. 

Familjenämnden beslutar att remittera beslutet till kommunstyrelsen. 

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en rutin för att 
Ungdomsrådet hädanefter ska kopplas in så tidigt som möjligt i frågor som rör unga. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka placeringen av ny f-6 
skola på fastigheterna Trollsländan 1, Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239, 
nuvarande Annexet. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till familjenämnden för 
ytterligare utredning avseende Lindesborgsskolan. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 1 (Återremiss) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 

 
Beslutsgång 2 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 
_________ 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 169  

Redovisning av anmälningsärenden 
oktober 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga oktober 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

SIS Fjugsta 

 

 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

 

2022-08-18 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

 

2022-08-14 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

49 290 kr 2021-12-27  

Flicka Gryning 

 

M-gården 

 

 

108 500 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke V&B Högelid 119 400 kr (sep) 2022-04-07  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 169 forts. 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 29 001 kr (sep) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och omsorg i 
Sverige  

68 200 kr 

 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 kr 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, juli 2022 – oktober 2022 
Beslut Juli Aug Sep Okt 
Startade utredningar  
(anmälan och ansökan) 

1 14 22 14 

Avslutade utredningar med insats 1 2 2 1 

Avslutade utredningar utan insats 1 4 1 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 0 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

2 5 1 2 

Vård enligt LVU 1 1 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 1 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

0 1 0 0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 169 forts.     

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

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

1 0 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

2 2 9 7 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, juli 2022 – oktober 2022 
Beslutstyp Juli Aug Sep Okt 
Lex Sarah utredningar 0 0 0 0 

     

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

23 7 11 14 

Avsluta utredning ek. bistånd 8 11 1 8 

Lägga ner utredning ek. bistånd 8 2 4 5 

Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL 82 83 87 82 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 36 49 39 26 

Arbetsförberedande insatser 0 10 6 3 

Avslag 4:1 SoL 50 59 53 51 

Överklagan rätt tid 0 1 4 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 1 3 0 

Ändring överklagat beslut 0 0 1 0 

     

Familjefrid     
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 169 forts.     

Utredning 11:1 ansökan 0 1 2 1 

Avsluta utredning 0 0 0 0 

Lägga ner utredning 0 0 3 0 

Öppenvård familjefrid 0 1 0 2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 1 0 0 0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 

     

Vuxenenheten     

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

Avsluta utredning 3 1 0 1 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 1 2 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 vuxna 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 3:8 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 5:2 0 0 0 0 

Öppenvård vuxen 0 0 0 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

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

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 169 forts.     

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 1 2 0 

Avsluta utredning 0 0 2 0 

Beviljade andrahandskontrakt 0 0 1 0 

Avslag 4:1 0 0 0 1 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

 
Delegeringsbeslut, oktober 2022 
1 st yttrande till Kammarrätten i Göteborg angående ansökan om beredande av vård 
av unga LVU – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, oktober 2022 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 17 oktober 2022.   

Mål nr 6628-22 

Hid Fn 2022.2944 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande försörjningsstöd.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, administratör Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.3433. 

Placeringar, oktober 2022, handlingsid: Fn 2022.3406. 

Familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare och ensamkommande barn oktober 
2022, handlingsid: Fn 2022.3407. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 169 forts. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.2944. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  
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