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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2023-2026) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Ewa Carnbrand, ordf. M        
2     Anders Throbäck, 1:e v ordf. S        
3     Anna Sandegren, 2:e v ordf. SD        
4     Carina Persson L        
5     Ingrid Bergh V        
6     Gunnel Andersson SD        
7     Charlotte Rosdala C        
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Ann-Christin Svensson M        
2 Robert Buhre S        
3     Kent Olofsson SD        
4     Chris Persson M        
5     Tittié Bengtsson S        
6     Anette Lind SD        
7     Sven Gunnarsson C        
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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 2023/2 
 
Datum 26 januari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
03-03 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin informerar om: 

- Eventuella nya f-6 skolan och förändring av lokaler Kastanjeskolan 
 

2. Socialchef Camilla Andersson informerar om: 

- Utbildning i våld i nära relationer för familjenämnden 

 

3. Ordförande Ewa Carnbrand (M) informerar om: 

- Skolchefstjänsten 

 

Övrigt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2023-01-26. 
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2 (2) 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 10 Dnr FN 2022/98 

Informationsärende - Verksamhetsplan 
IoF 2023 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om individ och familjeenhetens 
verksamhetsplan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I mål- och budgetprocessen ska nämnden informeras om verksamhetsplanen. 

Individ och familjeenheten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. 

Verksamheten ska också arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 
och andra beroendeframkallande medel. 

I uppdraget ingår också att hjälpa människor att komma till rätta med sina 
försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden.  

Förutom att arbeta med aktiviteter kopplade till familjenämndes antagna mål så ska 
verksamheten arbeta utifrån andra styrande planer och dokument såsom 
Livskvalitetsprogrammet, serviceplanen, lokala överenskommelser och den digitala 
strategin.  

Verksamheten utarbetar en verksamhetsplan med tidsatta aktiviteter och ansvariga 
som sedan löpande följs upp och revideras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheternas planerade aktiviteter sker inom tilldelad budgetram. 

Barnperspektivet 
Insatserna i verksamhetsplanen utgår från att barn och unga ska växa upp under 
trygga förhållande. 

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

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 10 forts. 

Uppföljning 
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om individ och familjeenhetens 
verksamhetsplan till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2023.455. 

Verksamhetsplan IoF 2023, handlingsid: Fn 2023.443. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Verksamhetsplan 
2023

VERKSAMHETSPLAN
Individ och familj
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Verksamhetsplan 2023 1 

 

Verksamhetsplan 2023 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2023-12-31    Organisation: Individ och familj     

Innehåll 
Vad är vårt uppdrag? ..........................................................................................................................2 
Vad vill vi uppnå? ...............................................................................................................................3 
Vad behöver vi göra? ..........................................................................................................................4 
Vad planerar vi för på längre sikt? ....................................................................................................6 
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Verksamhetsplan 2023 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
Familjenämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I 
arbetet med barn som far illa är socialtjänsten skyldiga att samverka med bland annat hälso- 
och sjukvården, skolan och polisen. Familjenämnden ansvarar för att det finns tillgång till 
öppna insatser för att kunna möta barns och ungdomars behov. 

Familjenämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Den ska även aktivt sörja för att den enskilde med missbruk 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

I uppdraget ingår också att hjälpa människor att komma tillrätta med sina 
försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Människors 
ekonomiska trygghet kan sägas vara ett gemensamt samhällsansvar och ekonomiskt bistånd 
utgör välfärdssystemens yttersta skyddsnät. 
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Verksamhetsplan 2023 3 

 

Vad vill vi uppnå? 
Familjenämndens mål 

• Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot 
målet, alla ska bli behöriga till nationellt program. 

• Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika 
negativt med mer än 2,5% 

• Kunskapen om våld i nära relationer ska öka i familjenämndens verksamheter 

• Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i 
förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa 

• Deltagandet av barn och elever ska öka i förskola och skola jämfört med hösten 
2022 

• Vuxennärvaron i samhället ska öka kvällar och helger i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer 

Digitaliseringsstrategin som utgångspunkt och Digitalt först, ska prägla verksamhetens 
utveckling 

Samverkan internt och externt är ett fokus för nämndens verksamheter. 
Kommuninvånarna/brukarna ska uppleva det enkelt att ha kontakt med myndighet och 
verksamhet. Ärenden som spänner över flera verksamheter behöver samordnas för att 
bästa möjliga insats ges. 

För att klara framtida kompetensförsörjning, behöver verksamheten fortsätta att rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens 

Evidensbaserad praktik ska beaktas och systematiskt sprida och implementera ny kunskap. 

Vara uppmärksam på kroppslig hälsa för samtliga målgrupper. 

Uthållighet och kontinuitet ska prägla insatserna för personer med missbruk eller spel om 
pengar 
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Verksamhetsplan 2023 4 

 

Vad behöver vi göra? 

Mål/uppdrag/viktig 
satsning etc 

Aktivitet Ansvarig När ska 
det vara 
klart? 

Status 

Våld i nära relation Upprätta en handlingsplan Fredrik 
Bavand 

Maj  

Minska barnfattigdomen Upprätta en handlingsplan Tina 
Svensson 

Maj  

Suicidpreventivt arbete Fortsätta arbetet med den 
suicidpreventiva 
handlingsplanen 2023-
2024 

Camilla 
Andersson 

December  

Utveckla intern 
samverkan 

Implementera och 
utvärdera den interna 
samverkansmodell inom 
stöd och omsorg som är 
framtagen under 2022 

Alexandra 
Ruda 

December  

Att verka för att 
kommunens nätverk och 
kontakter med föräldrar 
ökar och att vi som 
kommun stimulerar 
föräldrars engagemang 

Ta fram ett program Camilla 
Andersson 

Mars  

Barnens hälsa och 
skolgång ska särskilt 
beaktas vid placering 
utanför hemmet 

Utveckla samverkan med 
skola och barnhälsovården 
samt utveckla 
familjehemsverksamheten. 

Liliana 
Pekalska 

December  

Verksamhetsdialoger Analysarbete och lärande 
verksamheter. 

Camilla 
Andersson 

December  

Öka kunskapen kring 
hedersproblematik 

Utbildning Fredrik 
Bavand 

Juni  

Kompetensförsörjning Upprätta en 
kompetensförsörjningsplan 

Camilla 
Andersson 

Maj  

Tjänstedesign i 
utvecklingsarbete 

Att jobba i gruppen med 
unga i KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret) 

Daniel 
Nilsen 

December  

Utbildning våld i nära 
relationer 

Ta fram en utbildning för 
samtliga kommunanställda 

Fredrik 
Bavand 

Maj  
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Verksamhetsplan 2023 5 

 

Digitalisera och 
automatisera arbetssätt 
och processer som är 
möjliga och som ger ett 
mervärde. Antipiloter i 
verksamheten. 

Genomlysa verksamhetens 
processer 

Enhetschefer December  
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Verksamhetsplan 2023 6 

 

Vad planerar vi för på längre sikt? 
Eventuellt en ny socialtjänstlag from 2024 vilket kan påverka verksamheten avsevärt. 

Samsjuklighetsutredningens påverkan på verksamheten. 

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

Mäta effekter av insatser. 

Tidiga och förebyggande insatser ska utvecklas. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 11 Dnr FN 2023/25 

Utvärdering betyg höstterminen 2022 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga redogörelsen för meritpoäng höstterminen 2022, 
årskurs 6 och 9 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsverksamheten redovisar statistik gällande meritpoäng för 
höstterminen 2022 samt en jämförelse med vår- och höstbetyg 2019, 2020 och 2021. 

Åk 6 medelvärde meritpoäng, elever med minst ett godkänt betyg 

 
 

Åk 9 medelvärde meritpoäng, elever med minst ett godkänt betyg 

 
 

 

Termin Flickor Pojkar Samtliga
Ht 22 204 172 188
Vt 22 211 188 198
Ht 21 186 166 175
Vt 21 228 203 215
Ht 20 193 174 183
Vt 20 225 185 205
Ht 19 192 157 174

Termin Flickor Pojkar Samtliga
Ht 22 186 178 182
Vt 22 195 170 182
Ht 21 181 158 168
Vt 21 221 169 194
Ht 20 204 158 180
Vt 20 205 170 190
Ht 19 197 169 185
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts. 

Åk 9 behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

 

Ekonomiska konsekvenser 
God uppföljning tillsammans med kvalitetsrapporterna ger möjligheter att analysera 
var satsningar bör göras. 

Barnperspektivet 
Ärendet i sin helhet innehåller ett barnperspektiv. 

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

Uppföljning 
Resultat följs upp i kvalitetsrapport i september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redogörelsen för meritpoäng höstterminen 2022, 
årskurs 6 och 9 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.456. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Termin Flickor Pojkar Samtliga
Ht 22 55% 60% 57%
Vt 22 73% 75% 74%
Ht 21 58% 62% 60%
Vt 21 87% 70% 78%
Ht 20 78% 55% 66%
Vt 20 77% 66% 72%
Ht 19 56% 57% 56%
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 12 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Möbler håller på att köpas in och samordnare Elna Magnusson är på plats. Capio har 
skrivit under hyresavtalet och Region Skånes undertecknande inväntas. Öppna 
förskolan kommer till en början bedrivas 15 timmar i veckan men vid stor 
efterfrågan kan timmarna komma att utökas. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2023.457.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 13 Dnr FN 2023/31 

Informationsärende - 
Verksamhetsberättelse personligt ombud 
2022 och plan 2023 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om verksamhetsberättelse personligt 
ombud 2022 till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Personligt ombud arbetar med två olika uppdrag. Dels det individuella uppdraget 
som innebär att de arbetar på klientens uppdrag att bevaka dennes rättigheter, dels 
med det strukturella uppdraget att identifiera och rapportera brister och systemfel. 

Verksamheten riktar sig till personer som är 18 år och äldre, som har psykiska 
funktionsvariationer och betydande och väsentliga svårigheter att utföra vissa 
aktiviteter i sin dagliga livsföring. Klienten ska ha sammansatta och omfattande 
behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. Behovet ska vara 
direkt kopplat till den psykiska funktionsnedsättningen.  

Det som uppmärksammats under 2022 är att det är svårt att skaffa eget boende. 
Klienter som har en samsjuklighet dvs både beroende och psykisk 
funktionsnedsättning ökar. Svårt att finna gode män för uppdragen.  

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

Barnperspektivet 
Personligt ombud frågar alltid om det finns minderåriga barn i familjen. De omfattas 
även av ansvaret att anmäla vid misstanke om barn som kan tänkas fara illa. 

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

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

Uppföljning 
Informationen kräver ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om verksamhetsberättelse personligt 
ombud 2022 till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2023.458. 

Verksamhetsberättelse Personligt Ombud 2022, handlingsid: Fn 2023.86. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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pers‘ n|igl bud

Verksamhetsberéttelse Personligt Ombud iTomeIilIa kommun 2022

Vér verksamhetsberéttelse bygger pé vért arbete med klienter under éret samt vért arbete

med systemfel och brister. Under 5ret som gétt sé har vi 5ven gjort ett antal uppsék f6r att

erbjuda kontakt med Personligt ombud. De viktigaste frégorna under éret har i huvudsak

handlat om h5lsa, ekonomi, bostadsproblem, sysselséttning och den 6kande

digitaliseringen.

Personligt ombuds uppdrag

Personliga ombuden (PO) ér en fristéende verksamhet som har tvé viktiga uppdrag. Det

individuella uppdraget som innebér att vi arbetar pé uppdrag av klienten for att bevaka

dennes réttigheter samt det strukturella uppdraget att identifiera och rapportera brister och

systemfel.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som ér 18 ér och éldre, som har

psykiska funktionsvariationer och betydande och vésentliga svérigheter att utféra aktiviteter

inom olika livsomréden. De enskilda som kan fé stod av personligt ombud ska ha

sammansatta och omfattande behov av vérd, stod och service, rehabilitering och

sysselséttning samt ha behov av Iangvariga kontakter med socialtjansten, primarvarden och

den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (Forordning 2013:522). Behov av stod

ska vara direkt kopplat till den psykiska funktionsnedsattningen.

En av de personliga ombudens styrkor ligger i att vi har tid att skapa relationer, som ar

grunden for klientarbetet. Tillsammans med personen vi moter gor vi en kartlaggning som

blir den handlingsplan vi arbetar utifrén. Vér framsta uppgift ar att skapa de forutsattningar

som gor att klienten kan fa till stand goda och samordnade insatser i enlighet med behov,

onskemél och rattigheter. Vi arbetar
'a'ven

uppsékande, vilket innebar att vi éker runt och

informerar om vilka vi ar samt att vi forsoker fa kontakt med dem som ar allra mest utsatta

och ensamma. Vi traffar vara klienter utifrén deras onskeméi, till exempel pa vart kontor,i
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pers‘nligl ’ bud

deras hem eller pé négon helt neutral plats tex ett café, bibliotek osv. Kontorets plats ér

viktig, det ska vara en trygg miljé och Iatt att beséika ombuden.

I det strukturella uppdraget verkar vi ombud f6r att gruppen med psykiska

funktionsnedsattningar ska fa battre livsvillkor. l vart arbete identifierar och rapporterar vi

de brister i serviceutbudet som gér att malgruppens behov inte blir tillgodosedda.

Sammanst'a'Hda brister rapporterar vi till chefer och ledningsgrupp samt till andra berérda

myndigheter. Denna rapportering ska ses som ett underlag fér utvecklings- och

forbattringsarbete.

Hur kommer ombuden i kontakt med personer som ari behov av hja'‘lp?

o Uppsokande arbete

o Klienten sjalv tar kontakt

o Genom anhoriga

o Via kommuninvénarna

0 Ibland genom samarbetspartner

Enligt Regeringen skall verksamheten for Personligt ombud bedrivas i samarbete med

andra huvudman.

Ombuden for Tomelilla/Sjobo/Simrishamn/Skurup har under 2022 haft en gemensam

ledningsgrupp. Detta eftersom kommunerna ligger nara varandra geografiskt och pa sé satt

redan har ett naturligt samarbete.

i ledningsgruppen ingér: Socialchefer, forvaltningschefer, oppenvardspsykiatrin, Personliga

ombud, IFS (Intresseforeningen for schizofreni och liknande psykoser), IFP

Lundabygden/Osterlen (Lokalforening inom IFS Skéne), RSMH (Riksforbundet for

social/mental halsa), Forsakringskassan, Arbetsformedlingen samt Primarvérden.

Ledningsgruppens roll och sammansattning ar avgorande for att skapa goda forutsattningar

for arbetet som personligt ombud.
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Systembrister och skrivelser som vi rapporterat under 2022.

o Arbetsfo'’rmedlingens nedrustning har péverkat méIgruppen som ér i stort behov av

ett néra individuellt stéd. Den stora digitaliseringen utgér ett hinder fér ménga av

véra klienter som inte kan systemen eller saknar den digitala tekniken. Under

pandemin har arbetslésheten 6kat och vér mélgrupp stér énnu Iéngre ifrén

arbetsmarknaden. Under 2022 har Personliga ombud nationellt startat ett samarbete

med syfte att gemensamt upprétta en skrivelse som pétalar bristerna.

o Den 6kande digitaliseringen har gjort det svért fér mélgruppen som inte alltid har

kunskap och/eller ekonomi till rétt utrustning.

o Personer som uppbérférsérjningsstéd kan anséka om medel att inférskaffa

utrustning. Personer med egen férsérjning, éven om denna ér Iég, har inte

samma utrymme i sin ekonomi att skaffa dator/telefon.

o Personer med olika insatser sésom férsérjningsstéd, boendestéd eller

kontaktperson kan fé hjélp att anvénda digitala tjénster inom ramen fér

beviijat bisténd. Stéd finns ocksé att fé genom den digitala hjéipeni

anslutning till receptionen i kommunhuset. Att beakta ér mélgruppen som av

olika anledningar ej har tillgéng till elektronisk identifiering och dérmed fér

det svérare att nyttja det digitala utbudet.

0 Klienter fér inte stéd i véntan pé behandling ifrén psykiatrin. Frégan har lyfts till

styrgrupp och tvetydiga svar gor att vi fortsétter driva frégan under 2023.

Arbetsmiljon

Arbetet som personligt ombud ér ett fristéende ensamarbete och véra moten sker dér

klienterna onskar. Liksom tidigare ér $5 har ombuden under 2022, vid behov, arbetat och

hjélpt varandra over kommungrénserna. l den uppsokande verksamheten arbetar vi alltid

tvé ombud tillsammans. Under 2022 sé har efterfrégan av stdd ifrén Personligt ombud varit

stor. Under aret har ombuden haft extern losningsfokuserad handledning tva timmar var
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sjétte vecka. Déremellan har ombuden vid behov tréffats fér intern handledning och

planering. Ett anvéndarvénligt kontor dér vi som kollegor kan tréffas samt en nérhet till

andra med fristéende stéllning frémjar samverkan och stérker oss i vér roll.

Under éret har Personliga ombuden deltagit i f6ljande aktiviteter/utbildningar:

o Ypos nationella konferens.

o Arende inom socialpsykiatrin- bisténd till personer med psykiska och neuropsykiatriska

funktionsnedséttningar.

o Nétverkstréff personliga ombud Skéne

o Samverkansméte med Anhérigkonsulenter

o Samverkansméte med anhérig/brukarféreningar

o Suicidpreventiva dagen iTomelilla

o Samverkansméte med kyrkan

lakttagelser 2022:

o Fortsatt svért att fé eget boende. Vissa fastighetsbolag tar betalt fér att sté i k6 till

légenhet. Mélgruppen har redan en begrénsad ekonomi och har inte mojlighet att betala

denna kostnad.

o De klienter vi moter pétalar att de har svért att gora sina roster horda samt att de har

svért att fé hjélp utifrén sina forutséttningar. Aterkommande ér deras upplevelse av brist

pé ett gott bemotande och kunskap om psykisk oh'a‘lsa hos olika aktorer.

o Okat antal klienter med samsjuklighet.

o Svérigheter att hitta godemén nér beslutet ér beviljat.

o Uteblivna, ofullsténdiga Samordnade individuella planer (SIP)

o Ménga samtal frén medborgare och personal som efterfrégat vagledning och stod.

Dessa iakttagelser kommer vi som personliga ombud att arbeta vidare med under 2023.
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Glédjande ér att de klienter som har tagit emot stéd och hjéIp ifrén ombuden uttrycker vid

véra avslutande samtal att de upplever ett mer sjélvsténdigt liv och en férbéttrad

Iivssituation. Att de blivit lyssnade pé och fétt stéd utifrén sina behov.

Tomelilla 20 december 2022

c“w |\ ‘ ‘ (

Anna Halonen Susie Svensson
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Verksamhetsplan géIlande Personliga ombud i Simrishamn/Sj6bo/Tomelilla/

Skurup kommuner ér 2023

Kompetenshéjning via utbildning. Vi kommer att delta i de utbildningstillféllen som ér

relevanta fér vér yrkesroll samt att ta del av den kompetens som finns i véra kommuner.

o Delta i nétverksméten fbr PO i Skéne en géng pé véren och en géng pé hésten samt vid den

érliga nationella konferensen som anordnas av YPOS, Yrkesfbreningen fér personliga ombud

Sverige.

Vid behov avs'a‘tta tid fdr genomgéng och rapportering av brister/systemfel.

Avsatta tid fér att informera om vért uppdrag

lsamverkan med olika aktorer aktivt motverka stigmatisering vid psykisk ohalsa.

Fortsatta med extern handledning for Nakkve Balldin fyra ganger per termin.

Vid behov kommer vi att traffas for arendehantering/intern handledning. Utover detta en

planeringsdag per termin.

o Oiika verksamheteri Simrishamns kommun kommer att utbiidas i suicidprevention, Forsta

hjalpen inom psykisk halsa.

Regelbundna traffar med var styr/Iedningsgrupp. Vidare kommer vi tvé ganger per ér att

traffa anhorigstodjare, brukar- och anhorigorganisationer for utbyte av erfarenheter samt

diskutera och lyfta de brister som vi uppmarksammar.

Med denna verksamhetsplan och genom att fortsatt att stodja varandra over kommungranserna

sa arbetar vi for en okad Iivskvaiité for vér méigrupp.

Sjébo den 8 december 2022

fM&cmgucww® adv max QLUNC GLQESLLUcJ

Mikaei Cadier Susie Svensson Stefan Wendel Anna Halonen

Tina Liljedahl
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 14 Dnr FN 2023/30 

Informationsärende - Integrationsarbete 
2022 Familjenämnden 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om Integrationsarbete 2022 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden arbetar utifrån den antagna Integrationsstrategin där prioriterade 
målområden anges. 

Med anledning av massflyktsdirektivet så har Tomelilla kommun tagit emot 20 
personer från Ukraina och ansvarar för bostadsanskaffningen. Ytterligare 3 personer 
är anvisade under 2023. 

En familj har tagits emot som kvotflyktingar. 

Under året har det varit en god genomströmning på SFI och uppföljningar görs på 
individnivå. De som har en dålig progression får stöd med exempelvis språkpraktik.  

Bostadsanskaffningen har varit välfungerande under året. 

Mötesplatsen på måndagar är välbesökt med ca 25–35 besökare per vecka. 

Integrationsrådet har haft 5 möten under året. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för 
asylsökande med flera. 

Barnperspektivet 
I familjer där det finns barn så finns det välfungerade rutiner med barn och 
utbildningsverksamheten, gällande förskola och skolgång. 

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

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Uppföljning 
Integrationsarbetet följs upp årligen av familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om Integrationsarbete 2022 till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2023.459. 

Integrationsarbete 2022 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2023.444. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Sammanställning integrationsarbetet 2022 Familjenämnden 
Med anledning av kriget i Ukraina i början av 2022 så beslutade EU att aktivera 
massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska 
erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. 

För Tomelilla har det nya direktivet generat i många möten med Migrationsverket, 
Länsstyrelsen och SKR. 

Boendefrågan och anvisningstalen var det som diskuterades intensivt i mars och 
april. Strategin för Tomelilla blev att anskaffa egna bostäder till de 23 anvisade 
Ukrainarna. 

Under 2022 blev vi anvisade 20 personer av de 23 vi skulle fått, fördelningen blev 8 
barn och 12 vuxna i 7 lägenheter. 

Vi tog emot en familj på 4 personer som kvotflyktingar av de 10st som vi fick i 
anvisningsantal. 

Genomströmningen på SFI har varit god eftersom det görs uppföljningar på 
individnivå med utbildningsaktörerna Ystads Komvux och Österlens Folkhögskola. 
Många av eleverna har antingen gått ut i fortsatta studier eller arbete och de elever 
med dålig progression har avslutats och satts ut i språkpraktiker och aktiviteter som 
stärker språkutvecklingen. Antalet inskrivna på SFI var i januari 81 elever och i 
december var siffran 53. 

Anskaffning av bostäder har varit välfungerande. Bostadskoordinatorn har haft bra 
dialoger med kommunens fastighetsägare samt Österlenhem. 

Kommunens tidigare integrationsprojekt, Mötesplatsen, har implementerats i 
ordinarie verksamhet. Det är öppet varje måndag med god uppslutning av 
kommuninvånare. Det kommer ca 25-35 varje måndag, med toppnotering på 72 st 
måndagen innan jul då lite julmat och julklapp till barnen delades ut. De som 
kommer är svenskar, syrier, afghaner, somalier, kurder, polacker och från olika länder 
i Afrika. Många från Ukraina har medverkat under våren och sommaren.  

Många av de långtidsarbetslösa nyanlända har kommit ut i arbetsmarknadspolitiska 
anställningar via AME. Efter avslutad anställning har en stor del fått gå vidare i 
utbildningar som kommer att leda till ”riktigt” arbete och en del har gått vidare till 
egna anställningar, både inom kommunen och inom privata näringslivet.  

Integrationsrådet har haft möte 5 ggr under 2022. 

/Lulu Mårtensson 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 15 Dnr FN 2023/35 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- Införande av skolmormor/skolmorfar 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att skolmormor/skolmorfar inte ska införas i Tomelilla 
kommuns grundskolor.  

Deltar inte i beslutet och protokollsanteckning 
Ingrid Bergh (V) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att det är politiska frågor av vikt och betydelse som ska 
behandlas i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Om 
förslagsställarna själva inte avser genomföra föreslagna åtgärder, är dessa frågor inte 
av vikt och bör inte aktualiseras i kommunfullmäktige. Att tära på de demokratiska 
organen är ett stort resursslöseri, ur många perspektiv, och ovärdigt en demokrati.  

Protokollsanteckning 2 
Anna Sandegren (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi förutsätter att skolorna har fungerande rastvakter och rastaktiviteter. 

Men tryggheten behövs även i klassrummet och matsalen, på gympan och i 
omklädningsrummet. 

Finns vuxna där också? 

Om den intentionen kan följas och tryggheten mätbart ökar vid nästa skolenkät så 
anser Sverigedemokraterna att uppdraget är utfört. 

Ärendebeskrivning 
Angående kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till familjenämnden: 

”För att få en tryggare skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i 
uppdrag att införa skolmormor/skolmorfar.” 
Skolmormor/skolmorfar fanns tidigare i Tomelilla kommun men avskaffades, det var 
då tjänster som bland annat finansierades genom arbetsmarknadsåtgärder. Liknande 
tjänster kan finnas idag men kallas då något annat. Denna typ av personal kräver  
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 

arbetsledning och det är därför viktigt att rektor själv tillsammans med sin personal 
beslutar om det är möjligt att ta emot. Familjenämnden förutsätter att 
kommunfullmäktige inte anser att Barn och utbildningsverksamheten ska säga upp 
behörig och utbildad personal för att genomföra den särskilda satsningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det blir inga ekonomiska konsekvenser om uppdraget inte genomförs. 

Barnperspektivet 
Det är tryggare för barnen att ha utbildad personal. 

Miljöperspektivet 
Det finns inget sådant perspektiv. 

Uppföljning 
Uppdraget följs inte upp i budgetarbetet som det tidigare beslutats. 

Ordförandes förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att skolmormor/skolmorfar inte ska införas i Tomelilla 
kommuns grundskolor.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, ordförande familjenämnden Ewa Carnbrand, handlingsid: Fn 2023.460. 

Tidigare behandling 
Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025: 

För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i uppdrag att 
införa skolmormor/morfar. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 16 Dnr FN 2023/36 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- Införande av Bunkeflomodellen 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att f-6 skolorna ska fortsätta sin rörelsesatsning i samarbete 
med Riksidrottsförbundet. 

Deltar inte i beslutet och protokollsanteckning 
Ingrid Bergh (V) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att det är politiska frågor av vikt och betydelse som ska 
behandlas i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Om 
förslagsställarna själva inte avser genomföra föreslagna åtgärder, är dessa frågor inte 
av vikt och bör inte aktualiseras i kommunfullmäktige. Att tära på de demokratiska 
organen är ett stort resursslöseri, ur många perspektiv, och ovärdigt en demokrati.  

Protokollsanteckning 2 
Anna Sandegren (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi i Sverigedemokraterna önskar att riksidrottsförbundet tipsar om det enkla i att 
införa fem minuters "röris" vid skoldagens början, som då tar med alla elever och 
inte bara de som är intresserade av idrott. 

Ärendebeskrivning 
Angående kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till familjenämnden: 

”Motion och rörelse är positivt ur ett lärandeperspektiv, därför ges familjenämnden i 
uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer införa typ Bunkeflomodellen 
som för övrigt redan tillämpas på Brösarps skola.” 

Familjenämnden delar kommunfullmäktiges åsikt om att motion och rörelse är 
positivt ur ett lärandeperspektiv. Dock anser inte familjenämnden att en central 
satsning på en gemensam modell för detta är vägen fram. Efter att den tillitsbaserade 
filosofin för styrning antogs har varje rektor ett stort ansvar för att välja de 
arbetsformer som passar väl för de utvecklingssteg och analyserade utmaningar som  
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

skolan står inför. Bunkeflomodellen tillämpas inte på Brösarps skola eller någon 
annan skola i kommunen.  

Dock ingår alla f-6 skolor i Riksidrottsförbundet rörelsesatsning som är ett 
regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och 
skolresultaten, genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. 

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst 
aktiva.  

Riksidrottsförbundet arbetar rikstäckande med kontaktpersoner anställda i 19 RF-
SISU distrikt. Riksidrottsförbundet samarbetar i första hand med kommuner och 
skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland 
annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.  

Den 17 mars är det nätverksträff som pedagoger från olika skolor kommer att delta i 
för att få inspiration till aktiviteter med eleverna. Familjenämnden önskar att 
skolorna istället fortsätter detta arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet 
(Skåneidrotten) och utvecklar möjligheter till rörelse för varje skola utifrån dess unika 
förutsättningar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det blir inga ekonomiska konsekvenser av beslutet. 

Barnperspektivet 
Att det finns möjlighet till rörelse för elever är av vikt för hälsa och skolresultat. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv är inte aktuellt. 

Uppföljning 
Uppdraget följs inte upp ytterligare. 

Ordförandes förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att f-6 skolorna ska fortsätta sin rörelsesatsning i samarbete 
med Riksidrottsförbundet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, ordförande familjenämnden Ewa Carnbrand, handlingsid: Fn 2023.461. 
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§ 16 forts. 

Tidigare behandling 
Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025: 

Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges familjenämnden i 
uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer införa typ Bunkeflomodellen 
som för övrigt redan tillämpas på Brösarps skola. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 
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Fnau § 24 Dnr FN 2023/27 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- Ökad kontakt mellan föräldrar och 
kommunens nätverk 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan föräldrar 
och kommunens nätverk i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden har fått följande 
särskilda uppdrag för mandatperioden: 

”Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört.” 

 

Det finns följande aktiviteter för föräldrar tillsammans med nätverken: 

• Nattvandringsprojekt med för närvarande sex föreningar och fältsekreterarna 
från Individ och familj. 

• Youngster, samarbete mellan polis, skolor och Individ och familj. 

• Individ och familj erbjuder föräldrautbildningar, utökat program efter behov. 

• Mötesplatsen - möjligheter att delta varje vecka i en träffpunkt för alla 
medborgare. 

• Fadderprojekt - kulturskolan deltar bland annat i föräldramöten för att utöka 
föräldraengagemanget. 
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§ 24 forts. 

• Kulturskolans öppna hus, för att visa och sprida verksamheten. 

• Föräldramöten på Soffta. 

• Familjecentral – nätverk för föräldrar i samarbete med Capio, Region Skåne, 
Individ och familj och Barn och utbildning.  

• Föräldraråd på skolor och förskolor. 

• Föräldramöten på skolor och förskolor - test med olika former för detta 
pågår. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda 
minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (femåringar) och i åk 6, kring 
barns och ungas hälsa. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Vuxennärvaron i samhället ska öka på 
kvällar och helger i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. 

 

Förvaltningen önskar utveckla de redan pågående aktiviteterna för att nå fler 
föräldrar, flera stora insatser som till exempel familjecentralen har precis startat och 
kommer att utvecklas under mandatperioden. Familjenämnden har i sitt målarbete 
identifierat föräldramedverkan som ett utvecklingsområde och beslutat om två mål 
för verksamheterna att jobba med. 

 

Förvaltningens yttrande: 

Att ovannämnda aktiviteter föreslås utgöra programmet för ökad föräldrakontakt 
med nätverken under mandatperioden. Förvaltningen föreslår vidare att 
återrapportering sker vid verksamhetsårens slut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Pågående aktiviteter sker inom nämndernas budgetram. 

Barnperspektivet 
Ökad föräldrakontakt kan innebära större möjligheter för barn och unga att delta i 
utvecklande aktiviteter. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser. 

 

38



 

 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    
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Uppföljning 
Enligt taget beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan föräldrar 
och kommunens nätverk i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin, 
enhetschef Kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Fn 2023.559. 

Tidigare behandling 
Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025: 

Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 

Kommunstyrelsen 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 17 Dnr FN 2022/73 

Återremiss - Reviderad 
integrationsstrategi 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid; Fn 2023.445. 

Ärendebeskrivning 
Integrationsstrategin är framtagen som ett vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben. 

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt. 

 

Den 19 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ks 2022/139, att 
återremittera ärendet till familjenämnden med anledning av att kommunstyrelsen 
sannolikt inte skulle komma att utse ett integrationsråd för 2023. Bakgrunden till 
detta är EU:s massflyktsdirektiv från mars 2023, som innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 17 forts. 

Efter återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår familjenämnden att 
inte tillsätta ett integrationsråd under familjenämndens ansvar. De uppgifter som 
integrationsrådet har haft kan ingå i familjenämndens ordinarie ansvarsområde.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid; Fn 2023.445. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn 2023.462. 

20220610 Integrationsstrategi reviderad 230201, handlingsid: Fn 2023.445. 

Ksau § 160/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.3078. 

Fn § 115/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun – reviderad, handlingsid: 
Fn 2022.2789. 

20220610 Integrationsstrategi- revidering, handlingsid: Fn 2022.2462. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 118/2022 Revidering av integrationsstrategin: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 
Fn § 115/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun – reviderad: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, handlingsid: 
Fn 2022.2462. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 17 forts. 

 

Ksau § 160/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden med 
anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte kommer att utse ett integrationsråd för 
2023. 
_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Socialchef Camilla Andersson 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller vid behov 

Diarienummer:  
 
  

 

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

Integrations-
strategi   

43



 
 

 

 

2 (6) 

 

Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Innehållsförteckning 
1 Bakgrund .......................................................................................................4 

2 Övergripande integrationsmål .....................................................................4 

3 Prioriterade målområden för dem som är folkbokförda i kommunen ......4 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning .......................................................4 
3.1.2 Utbildning och språk ..............................................................................4 
3.1.3 Bostäder ................................................................................................5 
3.1.4 Hälsa och trygghet .................................................................................5 
3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid ...................................................................5 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen ...........................................................5 

5 Uppföljning ....................................................................................................5 

6 Organisation och ansvarsfördelning ..........................................................6 
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1 Bakgrund 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

2 Övergripande integrationsmål 
Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet: 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

3 Prioriterade målområden för dem som är 
folkbokförda i kommunen 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning 
 

• Kommunen ska stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt 
som möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och, 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunen ska också möjliggöra snabbare 
väg in i reguljärt eller studier samt allmänt främja företagande. 

• I samverkan med Arbetsförmedlingen, ska varje nyanländ finnas i arbete, 
förtagande, utbildning eller praktik inom två år efter ankomst till kommunen. 

3.1.2 Utbildning och språk 
 

• Kommunen ska medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse 
för värdet av språkkunskaper; ”svenska från dag 1”. 

• Kommunen ska erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som 
är anpassad efter arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. 
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3.1.3 Bostäder 
 

• Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger mer 
själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt undersöker 
möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

3.1.4 Hälsa och trygghet 
 

• Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. 

• Kommunen ska säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och 
stöd finns att få. 

3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid 
 

• Kommunen ska möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva 
fritidssysselsättningar och publika evenemang som knyter an till och bejakar 
människors skilda erfarenheter. 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen 
Grunden för en stark integration, läggs med smidigt mottagande, snabb etablering 
och med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 

Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 

För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan 
kommun, Arbetsförmedling, KROM-företag (privata arbetsmarknadsaktörer: 
Kundval Rusta och Matcha), utbildningsaktörer, privata arbetsgivare och 
civilsamhället.   

Ett framgångsrikt integrationsarbete innebär att integration ingår som en naturlig del i 
den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 
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6 Organisation och ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
• besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att: 

• beslutar om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i 
enlighet med strategins övergripande mål och prioriterade områden. 

 

Integrationsrådet ansvarar för att: 

• vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 

• följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen. 

 

Integrationssamordnare ansvarar för att: 

• följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen. 

• bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet. 

• delta på integrationsrådets sammanträden. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 160 Dnr KS 2022/139 

Integrationsstrategi för Tomelilla 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte kommer att utse ett 
integrationsråd för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236.  

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben.  

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 160 forts. 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Fn § 115/2022, handlingsid: Ks 2022.2553. 

Integrationsstrategi, handlingsid: Ks 2022.2554. 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, nuvarande version med ändringar 
färgmarkerade, handlingsid: Ks 2022.2555. 

Tidigare behandling 
Fn § 115/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid: Fn 2022.2462. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar 
ärendet till familjenämnden med anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte 
kommer att utse ett integrationsråd för 2023. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 115 Dnr FN 2022/73 

Integrationsstrategi för Tomelilla 
kommun - reviderad 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid: Fn 2022.2462. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236.  

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben.  

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 115 forts. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 118/2022, handlingsid: Fn 2022.2590.  

20220610 Integrationsstrategi- revidering, handlingsid: Fn 2022.2462. 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, nuvarande version med ändringar 
färgmarkerade, handlingsid: Fn 2022.2637. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 118/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller vid behov 

Diarienummer:  
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Integrations-
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Innehållsförteckning 
1 Bakgrund .......................................................................................................4 

2 Övergripande integrationsmål .....................................................................4 

3 Prioriterade målområden för dem som är folkbokförda i kommunen ......4 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning .......................................................4 
3.1.2 Utbildning och språk ..............................................................................4 
3.1.3 Bostäder ................................................................................................5 
3.1.4 Hälsa och trygghet .................................................................................5 
3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid ...................................................................5 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen ...........................................................5 

5 Uppföljning ....................................................................................................5 

6 Organisation och ansvarsfördelning ..........................................................6 
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1 Bakgrund 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

2 Övergripande integrationsmål 
Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet: 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

3 Prioriterade målområden för dem som är 
folkbokförda i kommunen 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning 
 

• Kommunen ska stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt 
som möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och, 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunen ska också möjliggöra snabbare 
väg in i reguljärt eller studier samt allmänt främja företagande. 

• I samverkan med Arbetsförmedlingen, ska varje nyanländ finnas i arbete, 
förtagande, utbildning eller praktik inom två år efter ankomst till kommunen. 

3.1.2 Utbildning och språk 
 

• Kommunen ska medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse 
för värdet av språkkunskaper; ”svenska från dag 1”. 

• Kommunen ska erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som 
är anpassad efter arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. 

 

56



 
 

 

 

5 (6) 

 

3.1.3 Bostäder 
 

• Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger mer 
själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt undersöker 
möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

3.1.4 Hälsa och trygghet 
 

• Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. 

• Kommunen ska säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och 
stöd finns att få. 

3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid 
 

• Kommunen ska möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva 
fritidssysselsättningar och publika evenemang som knyter an till och bejakar 
människors skilda erfarenheter. 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen 
Grunden för en stark integration, läggs med smidigt mottagande, snabb etablering 
och med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 

Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 

För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan 
kommun, Arbetsförmedling, KROM-företag (privata arbetsmarknadsaktörer: 
Kundval Rusta och Matcha), utbildningsaktörer, privata arbetsgivare och 
civilsamhället.   

Ett framgångsrikt integrationsarbete innebär att integration ingår som en naturlig del i 
den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 
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6 Organisation och ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
• besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att: 

• beslutar om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i 
enlighet med strategins övergripande mål och prioriterade områden. 

 

Integrationsrådet ansvarar för att: 

• vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 

• följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen. 

 

Integrationssamordnare ansvarar för att: 

• följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen. 

• bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet. 

• delta på integrationsrådets sammanträden. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 18 Dnr FN 2023/34 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämndenen beslutar utnämna Daniel Glad till dataskyddsombud enligt artikel 
37 GDPR för familjenämndens verksamhetsområde från och med den 4 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 4 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämndenen beslutar utnämna Daniel Glad till dataskyddsombud enligt artikel 
37 GDPR för familjenämndens verksamhetsområde från och med den 4 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 4 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Fn 2023.463. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 19 Dnr FN 2023/26 

Verksamhetsberättelse 2022 
Familjenämnden 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 2022, handlingsid: 
Fn 2023.452. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelsen innehåller dels en sammanfattande analys av året, samt mål 
och resultat. 

Målen förutom ett är uppfyllda under året. Målet ”Andelen behöriga till 
yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska bli behöriga 
till nationellt program” nådde upp till 74,1%. 

Familjenämnden redovisar ett överskott på 2 599 000 kr. Överskottet genereras 
främst av minskade kostnader för försörjningsstöd, vuxenstudier, placeringar för 
vuxna. Däremot har kostnader för placeringar och familjehem för barn och unga 
ökat i förhållande till budget.  

Gymnasiekostnaderna, skolkort och transporter har ett överskott med anledning av 
minskade volymer. Även elevhälsa gör ett överskott som kan härledas till vakanta 
tjänster. Skola och fritidshem gör ett underskott inklusive kostnader för måltider som 
har ökat.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen medför inga ekonomiska 
konsekvenser och nämnden redovisar ett överskott för 2022. 

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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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 

Uppföljning 
Nästa uppföljning sker efter första tertialet 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 2022, handlingsid: 
Fn 2023.452. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2023.464. 

Verksamhetsberättelse 2022 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2023.452. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Socialchef Camilla Andersson 

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 
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Ansvarsområde 
• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Förskola 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Fritidshem 

• Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt) 

• Tillsyn av fristående förskoleenheter 
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Väsentliga händelser 
• Invigningen av familjecentralen i december. 

• Mottagandet av 20 flyktingar från Ukraina som kommunen har ansvarat för 
bosättning. 

• Lärcenter, stöd till de som studerar på distans, gick från projekt till förvaltning. 

• Genomförde en aktivitet på Torget i samband med den nationella suicidpreventiva 
dagen 10 september. 

• Lokaliseringsbeslut för nybyggnation av F-6 skola har tagits av familjenämnden. 

• Två rektorer har avslutat rektorsprogrammet och en rektor samt chefen för Barn- 
och elevhälsan har påbörjat detsamma. 

• Byggstart för uteklassrum på Brösarps skola och utsiktens förskola "I Ur och skur". 

• Samtliga rektorer i förskolan deltog i Regionalt rektorsnätverk för förskolans 
rektorer inom FoU Skola, Skånes kommuner. 

• Två av Barn- och utbildnings medarbetare har tilldelades en medarbetarutmärkelse, 
årets brobyggare gick till Helena Anderstá, studie och yrkesvägledare 
Kastanjeskolan och årets ledare gick till Fredrik Höglund, enhetschef centrala barn 
och elevhälsan. 

• Grundskolans och grundsärskolans läroplaner förändrades höstterminen 22 och 
fick även nya förkortningar, Lgr22 och Lgrsär22. 
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Sammanfattande analys över året 
Individ och familj 

Lärcenter har startat upp ett språkstödscafé med regelbundna träffar i syfte att träna 
svenska språket. Deltagarna pratar med varandra om alldagliga saker och får stöd med uttal, 
grammatik samt svar på frågor om det svenska samhället. Arbetsmarknadsenhet har 
beviljats medel till ett FINSAM projekt tillsammans med Ystads kommun, 
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Projektet heter ”Praktisk Svenska” och syftar 
till att ge de som är ute på praktik, ett stöd av lärare i svenska ute på arbetsplatsen. 

Enligt massflyktsdirektivet anvisades 23 ukrainska flyktingar till Tomelilla kommun som 
ansvarade för att anskaffa boende. 20 av dem kom under 2022. 

Revisionen har under våren granskat samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn 
som far illa eller är i riskzonen. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en 
ändamålsenlig samverkan men att den kan formaliseras ytterligare. Det arbetet är påbörjat 
och det innebär bland annat att planer tas fram, skapa rutiner, bättre kommunikation samt 
kännedom om varandras arenor och uppdrag. 

Resursenheten arbetar nära skolorna, särskilt Kastanjeskolan i förhållande till elevnärvaro. 
Elevers närvaro kan förutom skolfaktorer bero på faktorer hos barnen eller i familjen där 
det finns insatser. Skolan och socialtjänst och andra har också ett gemensamt ansvar, 
reglerat i bland annat regeringsuppdraget ”Tidigt samordnade insatser” som förlängts och 
samordnas av Skolverket. 

Under året ska verksamheten fortsätta utveckla samarbetet med barn och utbildning. Det 
finns flera samverkansområden som är identifierade och arbete pågår. 

Inom två år bör den nya socialtjänstlagen vara beslutad och det innebär en omställning till 
mer förebyggande arbete och insatser utan bistånd. Organisation och arbetssätt kommer att 
behöva förändras i och med ny lagstiftning. 

Barn och utbildning 

Det har under året kommit läroplansändringar gällande betyg och bedömning och 
kunskapsområdet som tidigare kallades sex och samlevnad. Det nya namnet är sexualitet, 
samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i 
undervisningen. Det finns också nya formuleringar om annat värdegrundsarbete till 
exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. Skolorna 
arbetar intensivt för att förändra sitt arbete och leva upp till de nya kraven. 

Förskolan är man enligt medborgarenkäten fortsatt nöjd med. Den sista december 2022 
stängde en fristående förskola sin verksamhet vilket kommer att innebära ett ökat tryck på 
övriga förskolor i kommunen och öppnande av en tillfällig kommunal förskola under 
våren. 
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Skolresultaten i åk 6 har under de senast åren visat på en uppåtgående trend, åk 7-9 anses 
med det nuvarande pedagogiska ledarskapet ha goda möjligheter att ta vid och skapa 
förutsättningar för resultatförbättringar även där. Skolinspektionens enkät visar på att 
elever i åk 5 trivs och känner sig trygga i sin skola och resultaten i åk 8 visar på att eleverna 
utifrån fler och fler aspekter tycker skolan håller god kvalitet. 

Barn och utbildning arbetar med ett tydlig mandat för rektorerna att tillsammans med sina 
medarbetare analysera och hitta varje enhets utmaningar i den kontext enheten befinner sig 
i. Det innebär färre kommunövergripande satsningar som förutsätts passa alla och fler 
lokala initiativ för att skapa ansvarstagande, engagemang och resultat. 

I framtiden kommer det tas fler initiativ kring samarbeten med lärosäten för praktiknära 
forskning och projekt med till exempel innovationsinstitut. 

Intern kontroll 
Familjenämndens utskott har presenterats en riskanalys och en intern kontrollplan har 
antagits av nämnden för året 2022. Uppföljning har skett enligt plan. 

Barn och utbildning 

Barn och utbildning hade punkterna otillbörlig påverkan, hantering av hotfulla situationer 
och hantering av nationella prov för att säkerställa att sekretessen inte röjs i sin interna 
kontrollplan. 

Resultatet visar att det sker försök till otillbörlig påverkan i vår verksamhet men det är 
mycket liten risk att tjänstepersonen ändrar ett beslut på grund av detta. 

Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och 
rutiner för när någon krissituation uppstår, planer på skolorna angående pågående dödligt 
våld arbetas fram under hösten och våren. 

Brist finns gällande hanteringen av nationella prov i initiala mottagandet på kommunhuset i 
övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. Delvis nya rutiner för initiala mottagandet av 
nationella prov kommer att genomföras under läsåret 22/23. 

Individ och familj 

På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så har 
granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla nyanställda från 2022-
07-01 inom Stöd och omsorg. Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten individ och 
familjeomsorgen är inte så stor och antalet nyanställda är inte så hög under 
kontrollperioden. Men i granskningen så har det framkommit att det finns brister i 
introduktionen som behöver åtgärdas. Materialet och rutinen som används vid 
introduktion behöver ses över. 

Punkten “Risk att tappa bort brukare/klienter vid övergången till nytt 
verksamhetsprogram.” Granskning sker genom att kontrollera att brukare från 
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verksamhetssystemet Treserva är överflyttade till det nya verksamhetssystemet Combine. 
Granskningen visade på att ärendena var korrekt överförda. 

Den tredje granskningen som gjorts under 2022 är brister i rutiner kring hot och våld. 
Granskningen visar att det finns lokala rutiner och de är kända av medarbetarna och 
rutinen för tillbud har följts på samtliga enheter. 

Privata utförare 
Barn och utbildning 

Barn och utbildning har en privat utförare och det gäller skolskjutsar, familjenämnden har 
beslutat om en plan för granskning av denna. Vid uppföljningarna har leverantörens 
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och enligt 
avtal. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med 
leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 
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Mål och resultat 

Uppföljning av nämndmål 
Nämndsmål Bedömning 
Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart 
Familjenämndens ska bidra med mer öppen data samt tillgänglig och 
relevant information om nämndens verksamheter. 

 

Kommentar: 
Målet uppfyllt. Mötesplatsen ger relevant information för nyanlända. Socialtjänsten är i 
skolan och på föräldramöten och informerar om tex våld, droger, relationer. 
Arbetsmarknadsenheten har öppet kvällstid för de med distansstudier. 

God utbildning ges 

Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål 
mot målet, alla ska bli behöriga till nationellt program. 

 

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram var vt 22 74,1%. 

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin 
vardag 

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder 
för barns inflytande. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Myndigheten för barn och unga har en enkät till barnen där de fångar 
upp förbättringsområden tex kring inflytande. Vid planering av sommarlovsaktiviteter så 
tas hänsyn till barn och ungas önskemål. Öppenvårdsinsatserna genomförs utifrån de 
upplevda behoven hos barn och unga. 

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning 
underlättas 

Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5%. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Andelen bidragsförsörjda 16, 2 % Tomelilla i jämförelse med rikssnittet 
på 13,9 för 2021. 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar 
i förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Med syfte att öka spridningen till målgrupperna så har verksamheterna 
gjort digitala utbildningar som publicerats. 

Den upplevda tryggheten ökar 
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Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022.  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. 6 föreningar är anmälda till nattvandring. 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning av livskvalitetsprogrammet 
Typ av insats Beskrivning av insatsen Resultat och effekt av 

insatsen 
Växa tryggt Ett ökat 

hembesöksprogram för 
förstagångsföräldrar.  Samv
erkan mellan 
barnhälsovården och 
socialtjänstrådgivare. 

Generellt ett 
föräldrastödsprogram men även 
föräldrar i behov av extra stöd 
identifieras. 

Suicidpreventivadagen 2022 Aktiviteter på Torget i 
samarbete med bl a 
föreningar, Regionen, 
ÖFH, kommunens 
verksamheter. Belysa 
psykisk hälsa, bryta stigma 
och skapa nätverk. 

Välbesökt och uppskattad 
aktivitet och har lett till 
ytterligare insatser för psykisk 
hälsa. 

Brösarps skola och 
Utsiktens förskola "I Ur 
och skur", utveckling av sitt 
koncept 

Ytterligare anpassningar av 
utemiljön och 
pedagogiken. 

Stor nöjdhet med verksamheten 
och fortsatt goda skolresultat. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Pandemin präglade hela första kvartalet 2022, utmaningarna var i stort sett de samma som 
under 2020 och 2021, vi har lärt oss att använda teams och att arbeta på annan plats. HR-
avdelningen har gett stöd och råd åt förvaltningens alla verksamheter samt bedrivit 
förebyggande arbete i samverkan med fackliga organisationer, skyddsombud och lokala 
fackliga företrädare. Andra strategiska områden som HR fokuserat på är ett nytt 
samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och de fackliga organisationerna, omarbetat 
lönekriterierna, stort fokus har legat på arbetsmiljö såsom medarbetarundersökning och 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det har även arbetats fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. 

Utöver det strategiska arbetet har HR stöttat hela förvaltningen med följande: 

- Chefsstöd 

- Svåra samtal med medarbetare 

- Rekryteringar 

- Förebyggande rehabiliteringsarbete tillsammans med verksamhetens chefer 

- Förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer 

- Teambildningar inom olika enheter 

- Fortlöpande kontakt med företagshälsovård och löneenhet 

- Medarbetarenkät - uppföljning 

- Medarbetarfestival 

- Lönekartläggning 

- Lönebildning och löneöversynsprocessen 

- Arbetsmiljöutbildning för chefer och huvudskyddsombud (HSO) inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) 

- Förvaltningsövergripande rutiner 

- Medarbetarutmärkelser 

 

Kompetensförsörjningsplan 

Rekryteringsenheten stödjer förvaltningen med rekrytering av tillsvidaretjänster, 
visstidsanställningar samt timvikarier. Annonseringar sker med hjälp av 
kommunikationsenheten då vi lägger ut alla tjänster på sociala medier. Rekryteringsenheten 
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genomför chefstester vid chefsrekryteringar. Vi har även börjat använda ett digitalt system 
för referenstagning för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. Under 2022 har en 
jobbmässa förberetts tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och 
kommunikationsenheten. Till den bjuds medborgare från hela regionen in. Syftet med 
jobbmässan är att visa olika områden som man kan arbeta inom och det kommer finnas 
möjlighet till att lämna in sin jobbansökan direkt på plats. Näringslivet i kommunen är 
också inbjudna. 

Inom familjenämndens område upplevs vissa yrkesgrupper som ett bristyrke utifrån att det 
är mycket svårt att rekrytera till vikariat, samt vid rekryteringar i övrigt så har urvalet 
minskat. Familjenämndens verksamheter har inga stora pensionsavgångar de kommande 
fem åren. 

Medarbetarundersökning 

Enkäten skickades ut under oktober månad till alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda 
med minst 6 månaders anställning. Svarsfrekvensen var högre än tidigare år och 
indexvärdena för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har rört sig i positiv riktning. 
Utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats inom varje enhet. Arbetet fortlöper med 
frågorna som behöver uppmärksammas ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Förvaltningen har under 2022 arbetat med "attraktiv arbetsgivare" genom att se till att vi 
utvecklar förmåner och verkar för en bra arbetsmiljö. Medarbetarfestivalen var en 
upplevelse som blev väldigt uppskattad av flertalet medarbetare. Här skapades nya 
kontakter och temat för festivalen var arbetsglädje, detta tema kommer HR att fortsätta att 
arbeta vidare med under 2023. Lönebildningen är också ett viktigt uppdrag som vi arbetar 
mycket med för att fortsätta utveckla. 

När medarbetare väljer att lämna sin tjänst har varje chef ett avslutningssamtal och HR 
skickar även ut en avslutningsenkät till medarbetaren. Syftet med enkäten är att få ta del av 
synpunkter från medarbetaren så att vi fortsättningsvis kan vara en attraktiv arbetsgivare 
och ständigt utvecklas och förbättras. De medarbetare som önskar samtal med HR istället 
har möjlighet att välja det. 
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Ekonomi 
Familjenämnden redovisar ett överskott på 2 599 tkr, en avvikelse på 0,6 % i förhållande till 
den totala budgeten. Överskottet beror på flera faktorer, vissa verksamheter har generat ett 
överskott medan andra genererade ett underskott. 

Individ och familj 

Försörjningsstödet har varit lägre än budgeterat och volymerna har minskat i vuxenstudier. 
Inga placeringar enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall 1988:870) medan 
placeringskostnaderna för barn och unga  inklusive familjehem varit högre än budgeterat. 
AME har inte så många i nystartsjobb och introduktionsjobb som budgeterat dock beror 
det på att det inte finns fler som matchar insatsen. 

Barn och utbildning 

Gymnasiet fick ett överskott på grund av färre elever än budgeterat men också på grund av 
lägre kostnader för transporter och skolkort. Skolpeng/Barnpeng fick ett underskott på 
grund av 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 föräldraledigheter), vilka besattes hösten 2022, dels på att de inte använt vissa 
budgetmedel som till exempel kurser och utbildningar. Elevhälsan har också inom sitt 
budgetutrymme kostnader 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 grundsärskolan 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 utbildningar 
och konsulttjänster inte använts helt och hållet 2022 

Mindre inköp till familjecentralen har gjorts under 2022 men har redovisats på driften 
eftersom kriterierna inte var uppfyllda för att redovisas som en investering. 

Driftredovisning, familjenämnden (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 207 584 207 002 200 730 6 272 

Kostnader -615 010 -633 032 -629 359 -3 673 

Summa -407 426 -426 030 -428 629 2 599 
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Investeringsredovisning, familjenämnden 
(tkr) 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Investering, IKT - 1 286 -1 386 -1 500 114 

Inventarier, skolan - 1 149 -902 -1 500 598 

Familjecentralen  0 -800 800 

     

Summa - 2 435 -2 288 -3 800 1 512 

 

Driftredovisning i detalj, individ och 
familj (tkr) 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -4 938 -7 514 -6 705 -809 

Barn och unga -29 992 -26 231 -24 495 -1 736 

Arbete och försörjning -16 788 -11 235 -13 931 2 696 

Arbetsmarknadsenheten -3 104 -5 953 -6 376 423 

Kommunal vuxenutbildning -6 453 -5 828 -6 050 222 

Resursenheten  -9 303 -9 919 616 

Summa -61 275 -66 064 -67 476 1 412 

 

Driftredovisning i detalj, barn och 
utbildning (tkr) 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -16 120 -15 596 -16 014 418 

Gymnasiet -73 307 -73 566 -79 168 5 602 

Skolpeng/barnpeng -196 447 -207 281 -202 444 -4 837 

Barn och utbildning 1-16 år -60 277 -63 523 -63 527 4 

Summa -346 151 -359 966 -361 153 1 187 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 20 Dnr FN 2022/96 

Yttrande - Granskning av 
resursfördelning till grundskola 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna yttrandet i ärendebeskrivningen och skickar 
detsamma till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av revisorerna har KPMG granskat resursfördelningen inom 
grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om familjenämnden 
fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med 
gällande lagstiftning. Uppdraget ingick inte i den ursprungliga revisionsplanen för 
2022 utan beslut om att genomföra granskningen fattades i maj 2022. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
familjenämnden fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i 
enlighet med gällande lagstiftning. Bedömningen grundas i att det finns 
dokumenterade rutiner kring kommunens arbetsprocess vid resursfördelning. Vidare 
grundas bedömningen på det sammanfattade resultatet av de intervjuer som 
genomförts inom ramen för granskningen. Intervjuade rektorer anser att 
resursfördelningen tar hänsyn till enheternas olika förutsättningar och intervjuade 
lärare upplever att rektor har möjlighet att fördela resurser inom enheten. Rektorerna 
anser även att det är positivt att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att 
arbeta med frågor såsom det kompensatoriska uppdraget och mer specifikt 
föräldrastödet. Fastställd resursfördelningsmodell uppfattas således positivt av 
berörda tjänstepersoner.  

Granskningen bedömer dock att familjenämnden inte följt upp 
resursfördelningsmodellen för att försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov i enlighet med skollagen. Revisionen bedömer att 
familjenämnden bör kontinuerligt följa upp resursfördelningsmodellen så att 
elevernas förutsättningar och behov blir styrande för resursfördelningen. Vidare bör 
familjenämnden kontrollera att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet 
med SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2021:32. 

Familjenämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-15. Av 
yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de  
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. 

 

Förslag till yttrande 
Revisionen avslutar sitt yttrande gällande granskning av resursfördelning till 
grundskolan med två rekommendationer till familjenämnden. 

 
Familjenämnden bör kontinuerligt följa upp resursfördelningsmodellen så att 
elevernas förutsättningar och behov blir styrande för resursfördelningen 
Förvaltningen avser att lyfta resursfördelningssystemet i alla dess väsentliga delar för 
nämnden i samband med att Barn och utbildnings nulägeskarta redovisas, hösten 
2023.  

Hösten 2019/vintern 2020 gjordes en genomgång av resursfördelning med speciellt 
fokus på socioekonomisk omfördelning för familjenämnden inför beslut om 
grundbelopp (skolpeng). Redovisningen innehöll förutom storleken avseende 
omfördelning, en forskningsöversikt och genomgång av kompensatorisk 
resursfördelning. Efter genomgången hade familjenämnden tillräckliga kunskaper för 
att fatta väl grundade beslut gällande socioekonomisk omfördelning.  

Att lyfta resursfördelning och eventuella omfördelningar i samband med 
redovisning/diskussion om Barn och utbildnings nulägeskarta skapar också tydliga 
kopplingar till det systematiska kvalitetsarbetet och utgör en grund för kommande 
grundbeloppsbeslut (skolpengsbeslut). Beslut om grundbelopp sker normalt årligen 
och gäller för hela det kommande kalenderåret.   

 
Familjenämnden bör kontrollera att redovisningen per kostnadsslag 
genomförs i enlighet med SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2021:32. 
Förvaltningen menar, vilket framfördes vid granskningen, att bytet till ett nytt och 
uppdaterat ekonomisystem kommer att medföra minskad risk för felaktigheter vid 
inrapportering av verksamhetskostnader och att en rättvisande bild över nedlagda 
kostnader per kostnadsslag kommer att vara mer rättvisande och korrekt än vad som 
varit fallet tidigare. Revisonens synpunkt tas även med till redovisningsansvarig för 
kommunen. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljning av resursfördelningen ger en bättre förutsättning för att skolorna 
kompenseras för elevernas olika förutsättningar och behov. 

Barnperspektivet 
Genom en resursfördelning blir skolan mer likvärdig, då man fördelar resurser till 
utbildning efter elevers förutsättningar och behov. 

Miljöperspektivet 
Inget perspektiv som beaktas i detta ärende. 

Uppföljning 
Uppföljning sker både i budgetarbetet och inför nytt grundbeloppsbeslut för 
grundskolan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna yttrandet i ärendebeskrivningen och skickar 
detsamma till revisionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samt förslag till yttrande gällande granskning av resursfördelning till 
grundskolan, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.465. 

Rev § 77/2022 Granskning av resursfördelningen till grundskolan, handlingsid: Fn 
2022.3621. 

Missiv - Granskning av resursfördelning till grundskola, signerad, handlingsid: Fn 
2022.3622. 

Granskning av resursfördelning till grundskola – Tomelilla, handlingsid: Fn 
2022.3623. 

Tidigare behandling 
Rev § 77/2022 Granskning av resursfördelningen till grundskolan: 

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av resursfördelning till grundskolan och översänder granskningsrapporten 
samt missivskrivelse till familjenämnden för yttrande senast 2023-03-15. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Redovisningsansvarig Madeleine Dexe Andersson 

Revisionen 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 77 Dnr REV 2022/17 

Granskning av resursfördelningen till 
grundskolan 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av resursfördelning till grundskolan och översänder granskningsrapporten 
samt missivskrivelse till familjenämnden för yttrande senast 2023-03-15. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av revisorerna har KPMG granskat resursfördelningen inom 
grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om familjenämnden 
fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med 
gällande lagstiftning. Uppdraget ingick inte i den ursprungliga revisionsplanen för 
2022 utan beslut om att genomföra granskningen fattades i maj 2022. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
familjenämnden fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i 
enlighet med gällande lagstiftning. Bedömningen grundas i att det finns 
dokumenterade rutiner kring kommunens arbetsprocess vid resursfördelning. Vidare 
grundas bedömningen på det sammanfattade resultatet av de intervjuer som 
genomförts inom ramen för granskningen. Intervjuade rektorer anser att 
resursfördelningen tar hänsyn till enheternas olika förutsättningar och intervjuade 
lärare upplever att rektor har möjlighet att fördela resurser inom enheten. Rektorerna 
anser även att det är positivt att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att 
arbeta med frågor såsom det kompensatoriska uppdraget och mer specifikt 
föräldrastödet. Fastställd resursfördelningsmodell uppfattas således positivt av 
berörda tjänstepersoner.  

Granskningen bedömer dock att familjenämnden inte följt upp 
resursfördelningsmodellen för att försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov i enlighet med skollagen. Vi bedömer att 
familjenämnden bör kontinuerligt följa upp resursfördelningsmodellen så att 
elevernas förutsättningar och behov blir styrande för resursfördelningen. Vidare bör 
familjenämnden kontrollera att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet 
med SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2021:32. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 77 forts 

 

Familjenämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-15. Av 
yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda 

Föredragning 
Klara Löwenberg från KPMG AB föredrog granskningen på distans för revisorerna. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av resursfördelning till grundskolan och översänder granskningsrapporten 
samt missivskrivelse till familjenämnden för yttrande senast 2023-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-12-06, handlingsid: Rev 
2022.351 

Granskning av resursfördelning till grundskola – Tomelilla, handlingsid: rev 2022.355 

Missiv - Granskning av resursfördelning till grundskola, signerad, handlingsid: Rev 
2022.354 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2022-05-17 (Rev § 30/2022) Granskning av resursfördelningen till 
grundskolan 
Revisorerna beslutar godkänna projektplan avseende resursfördelningen till 
grundskolan med handlingsid: Rev 2022.161 samt uppdrar åt KPMG AB att 
genomföra granskningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  

Kommunfullmäktige för kännedom 
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MISSIV
Revisorerna

Till: Familjenämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av resursfördelning till grundskola

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat resursfördelningen inom 
grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om familjenämnden fördelar resurser 
utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med gällande lagstiftning. Uppdraget 
ingick inte i den ursprungliga revisionsplanen för 2022 utan beslut om att genomföra 
granskningen fattades i maj 2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämnden fördelar 
resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med gällande lagstiftning. 
Bedömningen grundas i att det finns dokumenterade rutiner kring kommunens arbetsprocess vid 
resursfördelning. Vidare grundas bedömningen på det sammanfattade resultatet av de intervjuer 
som genomförts inom ramen för granskningen. Intervjuade rektorer anser att resursfördelningen 
tar hänsyn till enheternas olika förutsättningar och intervjuade lärare upplever att rektor har 
möjlighet att fördela resurser inom enheten. Rektorerna anser även att det är positivt att 
resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att arbeta med frågor såsom det kompensatoriska 
uppdraget och mer specifikt föräldrastödet. Fastställd resursfördelningsmodell uppfattas således 
positivt av berörda tjänstepersoner. 

Granskningen bedömer dock att familjenämnden inte följt upp resursfördelningsmodellen för att
försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov i enlighet 
med skollagen. Vi bedömer att familjenämnden bör kontinuerligt följa upp 
resursfördelningsmodellen så att elevernas förutsättningar och behov blir styrande för 
resursfördelningen. Vidare bör familjenämnden kontrollera att redovisningen per kostnadsslag 
genomförs i enlighet med SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2021:32.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-12-13 och beslutade 
att översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-15. Av yttrandet ska 
framgå vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, 
olof.hammar@tomelilla.se.

2022-12-13

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

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2022-12-13 14:25:00
BankID refno:  0ca41e16-995a-40f4-aadb-a8e689431b8c
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Tomelilla kommun 
 Granskning av resursfördelning till grundskola 
 
 2022-12-13 

1 Sammanfattning 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska resursfördelning inom 
grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämnden 
fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med 
gällande lagstiftning.  
Intervjuade rektorer anser att resursfördelningen tar hänsyn till enheternas olika 
förutsättningar och intervjuade lärare upplever att rektor har möjlighet att fördela 
resurser inom enheten. Rektorerna anser att det är positivt att 
resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att arbeta med frågor såsom det 
kompensatoriska uppdraget och mer specifikt föräldrastödet.  
Vi bedömer dock att familjenämnden inte har följt upp fastställd 
resursfördelningsmodell för att försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov i enlighet med 2 kap. 8 b § skollagen. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  

— tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2021:32 

— kontinuerligt följa upp resursfördelningsmodellen så att elevernas 
förutsättningar och behov blir styrande för resursfördelningen. 

 

2 Inledning 
Enligt skollagen ska kommuner ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. På enhetsnivå ansvarar rektor 
”för att fördela resurser inom enheten.” 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska resursfördelning inom 
grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsbedömning önskar revisorerna 
granska om nämndens resursfördelning inom grundskolan sker i enlighet med 
lagstiftningen. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om familjenämnden fördelar resurser utifrån 
elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med gällande lagstiftning.  
Granskningen avser att besvara följande frågeställningar: 

- Hur fördelar kommunen resurser till grundskolan? 
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Tomelilla kommun 
 Granskning av resursfördelning till grundskola 
 
 2022-12-13 

- Beaktar resursfördelningsmodellen lagens krav att resurserna ska fördelas efter 
elevernas behov? 

- Har rektor förutsättningar att på enhetsnivå fördela resurser inom enheten efter 
elevernas olika förutsättningar och behov? 

- Hur följer nämnden upp att fastställd resursfördelningsmodell säkerställer att 
resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov på alla nivåer?  

I granskningen redovisas de resurser som kommunen avsätter till grundskoleutbildning 
genom kostnad per kostnadsslag och elev. Jämförelser görs med kommungrupp och 
rike. 

2.2 Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av 

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

• skollagen (2010:800) 2 kap. 8 b § samt 4 kap. 3 och 5–6 §§, och 

• kommunala styrdokument. 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med förskole- 
och grundskolenämndens ordförande och vice ordförande, skolchef, grundskolechef, 
elevhälsochef, urval av rektorer, lärare och elevhälsopersonal. 
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef.  

3 Om resursfördelning 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna ska fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
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mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 

4 Resultat av granskningen 
4.1 Budget och kostnader 

I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tomelilla kommun år 
2021 var 133 000 kronor. Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i 
kommungruppen mindre stad/tätort (kommunal huvudman) och för rikets samtliga 
kommunala huvudmän. Snittkostnaderna för rikets samtliga huvudmän ligger något 
lägre, totalt 116 600 kronor år 2020 och 120 200 kronor år 2021. 
 

2020 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
tider 

Lärverk
tyg 

Elev-
hälsa 

Övr.1 

Tomelilla 126 800 13 500 63 000 5 900 8 600 2 600 33 200 

Kommungrp. 122 000 17 900 68 000 7 000 4 800 4 810 19 400 

Riket2 116 600 19 700 65 800 6 700 5 000 3 830 15 500 
Siris, Skolverket 

 

2021 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
tider 

Lärverk
tyg 

Elev-
hälsa 

Övr.3 

Tomelilla 133 000 14 200 66 200 6 000 9 100 2 740 34 800 

Kommungrp. 125 800 17 800 70 900 6 800 5 000 5 180 20 000 

Riket4 120 200 20 400 67 500 6 800 5 400 4 090 16 100 
Siris, Skolverket 

Den totala kostnaden per elev i grundskolan i Tomelilla kommun år 2020 var högre i 
jämförelse med kommungrupp och riket. I jämförelse med riket var den totala 
kostnaden per elev 10 tkr mer. I Tomelilla kommun var kostnaderna lägre för lokaler 
och inventarier samt elevhälsa. Undervisningskostnaden låg 5000 kronor lägre än 

 
1 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
2 Samtliga huvudmän  
3 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
4 Samtliga huvudmän 
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snittet för kommungrupp men i paritet med snittet i riket. De totala kostnaderna för 
2021 ökade mer i Tomelilla kommun än snittet i kommungrupp och rike, vilket gör att 
kostnaderna för grundskolan per elev 2021 är ca 12 tkr mer än riket.  
Ett antal kostnadsposter avviker från snittet i kommungrupp och riket under 2020 och 
2021. Dessa är Lokaler och inventarier, Lärverktyg, Elevhälsa samt Övrigt. Enligt 
skolchef kan detta bero på att man i kommunen länge använt ett föråldrat 
ekonomisystem vilket medfört att kostnaderna inte hamnat på korrekt kostnadspost.  
Det kan även förklaras av att det 2018 gjordes en organisationsförändring där 
elevhälsan tidigare tillhörde individ och omsorg (IFO) under socialförvaltningen, vilket 
gjort att kostnader för elevhälsa inte hamnat rätt. Vidare anger förvaltningschef att man 
i Tomelilla kommun köper datorer och paddor, inte hyr, vilket innebär högre 
engångskostnader. Dessa kan felaktigt ha hamnat på övrigt och inte lärverktyg.  

4.2 Resursfördelning 

4.2.1 Central nivå  
I Tomelilla kommun fördelas resurser enligt följande: 

- Grundbeloppet per elev beräknas och beslutas efter att familjenämndens 
budgetram har fastställts i kommunfullmäktige. Grundbeloppet är beroende på 
stadie. Skolenhetens budget avgörs därför av antal elever.  

- Ett generellt tilläggsbelopp vilket bygger på socioekonomisk omfördelning 
beräknas och beslutas i samband med beräkning och beslut av grundbelopp. 
En del av skolbudgeten avsätts och omfördelas till det generella 
tilläggsbeloppet utifrån ett antal faktorer (se nästa avsnitt).  

- För skolor med färre än 100 elever tilldelas ett generellt tilläggsbelopp om 
500 000 kronor. Detta bidrag får endast Brösarps skola.  

- Ett individuellt tilläggsbelopp som de fristående verksamheterna ansöker om 
enligt rutin utifrån skollagens krav. Till de kommunala skolenheterna fördelas 
det individuella tilläggsbeloppet i form av ett verksamhetsbidrag baserat på den 
summa skolenheten historiskt har mottagit för det individuella tilläggsbeloppet. 
De kommunala skolenheterna ansöker därför inte längre om individuella 
tilläggsbelopp. En del av det individuella tilläggsbeloppet behålls centralt för 
elever med extraordinära behov för att inte belasta skolenheterna.     

Omfördelningen av familjenämndens budget ser vid tidpunkten för granskningen ut 
enligt följande: 

- Grundbelopp – 86 procent 
- Generellt tilläggsbelopp (socioekonomisk omfördelning) – 5 procent 
- Generellt tilläggsbelopp (småskola) – 0,4 procent 
- Individuella tilläggsbelopp (eftersökningsbara) – 8 procent 
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Familjenämnden beviljades statsbidraget Likvärdig skola 2022 om 9 mnkr. Av 
statsbidraget fördelades 5,5 mnkr ut till skolenheterna utifrån samma fördelningsnyckel 
som används för nämndens resursfördelningsmodell (se avsnitt nedan). Kvarstående 
medel av Likvärdig skola fördelas till skolenheterna för insatser såsom ”ökad förmåga 
att arbeta med språksvaga elever”, ”ökad förmåga för små skolenheter att arbeta med 
särskilt stöd”. Enligt skolchef beslutar man om insatser i de dialoger som förs med 
skolenhet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.   
Familjenämnden har även mottagit statsbidraget Skolmiljarden vilket baserades på 
elevtal.  
Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör 
enheten delegerade till rektor vilket innebär att i stort sett alla medel som 
kommunfullmäktige har avsatt till barn- och utbildning fördelas till enheterna. Rektor har 
fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade medel.5  
Resurserna fördelas ut per enhet genom ett grundbelopp som består av ett basbelopp 
och ett socioekonomiskt tillägg. Basbeloppets fördelas per elev och årskurs. Nämnden 
har beslutat om tre basbeloppsgrupper: F, 1–6 och 7–9. Att ersättningen utgår från 
årskurs beror på antalet garanterade undervisningstimmar, vilka skiljer sig åt mellan 
årskurser och är högst på högstadiet. Familjenämnden har organiserat skolenheterna 
utifrån dessa årskurser.   
Det socioekonomiska tillägget tar hänsyn till tre parametrar:  

- elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de 
senaste 4 åren (2,0 vikt) 

- elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade 4–8 
åren (0,5 vikt)  

- förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola (2,0). 
Familjenämndens budgetram ökar 2022 med 2,19 procent jämfört med 2021, vilket 
motsvarar 9,1 mnkr. Ökningen avser täcka löneökningar för 2022 samt andra 
prisuppräkningar för kostnader för exempelvis lokaler, måltid, externa kostnader för 
placeringar etc. Familjenämndens budgetram har under 2022 förstärkts med 5,5 mnkr 
där ca 2 mnkr går till svenska som andra språk och barn- och elevhälsan. 
Det socioekonomiska tillägget motsvarar fem procent av grundskolans budget. Nedan 
presenteras fördelning av grundbelopp per verksamhet: 
 

- Åk F: 38 620 kronor/per elev  
- Åk 1–6: 61 780 kronor/per elev 
- Åk 7–9: 68 710 kronor/per elev 

 
 

 
5 Utredning socioekonomisk omfördelning, Barn och utbildning, Stöd och omsorg, Tomelilla kommun 
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Den skolenhet, Byavång, som erhåller högst socioekonomiskt tillägg får 8 517 kronor 
per elev och år. Brösarps är den enhet som erhåller lägst socioekonomiskt bidrag, 421 
kronor, per elev och år. Högstadieskolan Kastanjen tilldelas 6 166 kr per elev och år. 
Det socioekonomiska tillägget fördelas schablonmässigt och tar inte hänsyn till årskurs. 
Kostnader för lokaler, central administration och ledning (rektor och biträdande rektor), 
kommunlicenser, centrala resurser för elevhälsa, fortbildningsinsatser, 
förvaltningsövergripande insatser, skolskjuts, individuellt tilläggsbelopp samt placering 
vid specialskolor tas på central verksamhetsnivå. Om enheterna behöver göra större 
utbyten i inventarier och införskaffning av IT-utrustning belastas detta centralt.  

För elever med omfattande behov av särskilt stöd i form av extraordinära stödinsatser 
finns medel centralt att tillgå för skolenheterna. Rektor anger i intervju att en 
hörselskadad elev började på skolenheten varför de behövde göra anpassningar av 
klassrummet. Detta behövde inte enheten bekosta vilket rektorn ansåg var positivt.  

Intervjuade rektorer menar att det har inneburit en lättnad i administration att inte 
längre behöva ansöka om tilläggsbelopp utan att enheten i stället tilldelas 
verksamhetsbidrag. Flertalet rektorer uppger att detta förfarande skapar ett större 
handlingsutrymme för skolenheten eftersom det går att fördela dessa medel mellan 
klasserna på ett annat sätt än vad som var möjligt tidigare.  

Tomelillas två centrala särskilda undervisningsgrupperna är centralt finansierade.   

4.2.2 Enhetsnivå  
Rektor ansvarar för fördelning av resurser på enheten utifrån huvudmannens 
tilldelning. På frågan om resursfördelningen tar hänsyn till enheternas olika 
förutsättningar svarar rektorerna ja. Rektorerna ställer sig positiva till att 
resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att arbeta med frågor såsom det 
kompensatoriska uppdraget och mer specifikt föräldrastödet.  
 
Intervjuade lärare upplever att rektor har möjlighet att fördela resurser inom enheten. 
Exempelvis anger en lärare vid en skolenhet att en elevgrupp började bli väldigt stor 
vilket rektor kunde tillgodose.  
 
Dock anser en rektor att resurserna inte räcker till för de elever som behöver anpassad 
skolgång, eftersom skolans lokaler inte är ändamålsenliga. Då handlar det 
nödvändigtvis inte om ”pengar i handen” utan att det behövs fler lokaler för att erbjuda 
grupprum exempelvis. En annan rektor delar bilden att det finns en begränsning i vad 
som är möjligt att erbjuda eleverna sett till lokalerna och att rektor därför inte kan 
organisera verksamheten på ett effektivt sätt.  
Rektorer för en av de mindre skolenheter anger att det har varit svårt att hålla budget. 
Enligt rektor beror detta på ett mindre elevunderlag och en mindre 
tjänstemannaorganisation, vilket gör att handlingsutrymmet för rektorn blir mindre. 
Rektorn anger dock att det generella tilläggsbeloppet för småskola har varit positivt 
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utifrån att det varit möjligt att anställa personal så som rastvakter vilket har avlastat 
lärare men också gett skolan förutsättningar att arbeta med trygghet. 
Både skolchef och rektor lyfter tröskeleffekten avseende tilläggsbeloppet småskola, 
eftersom det finns en risk att skolenheten förlorar tillägget när elevvolymen ökar. 
Intervjuad rektor menar att det är synd att den mindre skolenheten ligger precis på 
gränsen och på grund av att man slår över med några elever så kan man inte ha kvar 
vissa funktioner. Ytterligare svårigheter med en mindre skola är att det kan finnas 
begränsningar att möta elever i behov av särskilt stöd med befintliga resurser. De 
räcker inte till och eftersom resurserna betalas med elevpengen så är medel redan 
utbetalt och rektor menar då att man behöver styra utifrån det.   
Som tidigare nämnt kan rektorerna i hög grad påverka de insatser inom ramen för 
statsbidraget Likvärdig skola. De enhetsspecifika satsningarna är valda utifrån 
verksamhetsdialoger och av rektor samt personal identifierade behov utifrån särskilda 
utvecklingsområden. 

4.2.3 Bedömning 
Vi bedömer att familjenämnden har ett resursfördelningssystem som beaktar elevers 
olika förutsättningar och behov vilket framgår av beslutad resursfördelningsmodell och 
stöds av uppgifter i intervjuer.   
Vi bedömer däremot att det finns en risk för att de mindre skolenheterna inte ges 
ekonomiska förutsättningar att bedriva grundskola så att elever kan utvecklas så långt 
som möjligt och få det särskilda stöd som de behöver. Vi konstaterar att det finns 
medel centralt att tillgå för elevhälsa samt för elever med omfattande behov av särskilt 
stöd i form av extraordinära stödinsatser vilket är positivt utifrån att det finns en risk att 
rektors handlingsutrymme för omprioriteringar inom budget för en mindre enhet.  
Vi konstaterar att kostnaden per elev i grundskolan är förhållandevis hög jämfört med 
snitt för kommungrupp och riket, vilket kan bero på skolstrukturen som utgörs av flera 
små skolenheter. Kostnaden per kostnadsslag skiljer sig i flera fall markant från 
kommungrupp och riksgenomsnittet. Vi bedömer att det finns en risk för brister i 
fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk 
uppföljning och analys.  
Vi bedömer att modellen har en inbyggd tröskeleffekt som kan få stora konsekvenser 
för en mindre skolenhet vid en förändring av elevvolymen.  

4.3 Uppföljning av resursfördelning 
Av dokumentet familjenämndens mål-, budget- och kvalitetsarbete framgår att årshjulet 
för det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de nationella målen för utbildning samt 
kommunens budgetarbete. Vidare anges att fyra verksamhetsdialoger genomförs 
årligen där skolchef och rektorer deltar. Inför nämndens mål- och budgetarbete träffas 
skolledningen för att analysera de utvecklingsområden som framkommit inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. En nulägesrapport upprättas utifrån samtliga 
enheters kvalitetsrapporter för året, denna tas upp för beslut i nämnden. Till de 
utvecklingsområden som identifierats kopplas förväntade resursbehov. Av intervju 
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framgår att nämnden inte fattar beslut om inriktning av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Presidiet uppger i intervju att de initialt var med och beslutade om befintlig 
resursfördelningsmodell och att de analyserade och diskuterade viktningen för de olika 
socioekonomiska faktorerna. Dock anger de att nämnden inte regelbundet följer upp 
och analyserar hur väl resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov.  
Enligt skolchef har modellen som sådan inte reviderats, men det sker förändringar av 
belopp årligen beroende på elevvolymer och budgetbeslut. Familjenämnden beslutar 
årligen om grundbelopp för de olika verksamheterna enligt föreslagna belopp. För 2021 
föreslog förvaltningen nämnden att inte ändra den socioekonomiska omfördelningen 
utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning som året innan. I intervju med 
skolchef framgår att vid det årliga beslutet om grundbeloppet finns en möjlighet att fatta 
ett annat beslut, men enligt förvaltningschef har nämnden inte ifrågasatt befintlig 
resursfördelningsmodell och därmed inte heller fattat beslut om att revidera 
resursfördelningsmodellen.  
I intervju anger skolchef att förändringar hur resurser fördelas har skett då förvaltningen 
identifierat att skolenheternas behov förändrats. Exempelvis hade skolenheterna 
tidigare flertalet nyanlända elever och det fanns då en centralt finansierad och 
organisation för svenska som andraspråk och modersmål. I takt med att skolenheterna 
fick vikande elevvolymer och behoven såg olika ut på skolorna bedömde förvaltningen 
att dessa medel som låg centralt i stället skulle fördelas till skolenhet genom 
socioekonomiska parametrar.   

4.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att familjenämnden inte har följt upp fastställd resursfördelningsmodell för 
att försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov 
i enlighet med 2 kap. 8 b § skollagen. Det står inte klart att resursfördelningsmodellen 
och dess konsekvenser följs upp i enheternas och huvudmannens kvalitetsarbete.  
Vi konstaterar att modellen följs upp av förvaltningen, men att nämnden inte är delaktig 
i analys och uppföljning av huruvida resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar 
och behov.  
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämnden har 
ett resursfördelningssystem som beaktar elevers olika förutsättningar och behov vilket 
framgår av beslutad resursfördelningsmodell och stöds av uppgifter i intervjuer.   
Intervjuade rektorer anser att resursfördelningen tar hänsyn till enheternas olika 
förutsättningar och intervjuade lärare upplever att rektor har möjlighet att fördela 
resurser inom enheten. Rektorerna anser att det är positivt att 
resursfördelningsmodellen ger förutsättningar att arbeta med frågor såsom det 
kompensatoriska uppdraget och mer specifikt föräldrastödet.  
Vi bedömer dock att familjenämnden inte har följt upp fastställd 
resursfördelningsmodell för att försäkra sig om att resurser fördelas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov i enlighet med 2 kap. 8 b § skollagen. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  

— tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2021:32 

— kontinuerligt följa upp resursfördelningsmodellen så att elevernas 
förutsättningar och behov blir styrande för resursfördelningen. 
 

 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Joakim Nertyk         Klara Löwenberg   
Certifierad kommunal revisor      Kommunal revisor 
 

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

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 21 Dnr FN 2021/103 

Uppföljning intern kontrollplan 
Familjenämnden 2022 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten av intern kontroll för helåret 2022, 
handlingsid.: Fn 2023.451. 

Ärendebeskrivning 
Denna rapport innehåller en sammanfattande bedömning av de intern 
kontrollpunkter som enligt plan skulle redovisas helåret 2022. 

Individ och familj  

På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så 
har granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla nyanställda 
från 2022-07-01 inom Stöd och omsorg. Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten 
individ och familjeomsorgen är inte så stor och antalet nyanställda är inte så hög 
under kontrollperioden. Men i granskningen så har det framkommit att det finns 
brister i introduktionen som behöver åtgärdas. Materialet och rutinen som används 
vid introduktion behöver ses över.   

 

Punkten “Risk att tappa bort brukare/klienter vid övergången till nytt 
verksamhetsprogram.”  Granskning sker genom att kontrollera att brukare från 
verksamhetssystemet Treserva är överflyttade till det nya verksamhetssystemet 
Combine.   

 

Den tredje granskningen som gjorts under 2022 är brister i rutiner kring hot och 
våld. Granskningen visar att det finns lokala rutiner och de är kända av medarbetarna 
och rutinen för tillbud har följts på samtliga enheter. 

 

Barn och utbildning 

Barn och utbildning har tidigare redovisat två punkter av intern kontroll i 
delårsrapporten, hantering av hotfulla situationer och hantering av nationella prov  
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 21 forts. 

för att säkerställa att sekretessen inte röjs. Samtliga skolor och förskolor har planer 
för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation 
uppstår, planer på skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under 
hösten och våren. Brist finns gällande hanteringen av nationella prov i initiala 
mottagandet på kommunhuset, i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. Delvis 
nya rutiner för initiala mottagandet av nationella prov kommer att genomföras under 
läsåret 22/23.  

Den sista punkten otillbörlig påverkan redovisas nu i helårsrapporten. Resultatet 
visar att det sker försök till otillbörlig påverkan i vår verksamhet men det är mycket 
liten risk att tjänstepersonen ändrar ett beslut på grund av detta. 

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn, goda rutiner för 
hotfulla situationer är dock väsentliga för att skapa trygghet i förskola och skola, 
vilket även rutiner för otillbörlig påverkan kan vara. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön. 

Uppföljning 
Genom återkommande analys av risker. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten av intern kontroll för helåret 2022, 
handlingsid.: Fn 2023.451. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.466. 

Intern kontroll 2022 rapport– helår, handlingsid: Fn 2023.451. 

Familjenämndens internkontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

_________ 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 21 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson 

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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Uppföljning internkontrollplan helår, 2022 – Familjenämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Individ och familj  
På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så har granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla 
nyanställda från 2022-07-01 inom Stöd och omsorg. Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten individ och familjeomsorgen är inte så stor och antalet nyanställda är 
inte så hög under kontrollperioden. Men i granskningen så har det framkommit att det finns brister i introduktionen som behöver åtgärdas. Materialet och rutinen 
som används vid introduktion behöver ses över.  
Punkten “Risk att tappa bort brukare/klienter vid övergången till nytt verksamhetsprogram.” Granskning sker genom att kontrollera att brukare från 
verksamhetssystemet Treserva är överflyttade till det nya verksamhetssystemet Combine.  
Den tredje granskningen som gjorts under 2022 är brister i rutiner kring hot och våld. Granskningen visar att det finns lokala rutiner och de är kända av 
medarbetarna och rutinen för tillbud har följts på samtliga enheter. 
 
 
Barn och utbildning 
Barn och utbildning har tidigare redovisat två punkter av intern kontroll i delårsrapporten, hantering av hotfulla situationer och hantering av nationella prov för att 
säkerställa att sekretessen inte röjs. Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation 
uppstår, planer på skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren Brist finns gällande hanteringen av nationella prov i initiala 
mottagandet på kommunhuset i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. Delvis nya rutiner för initiala mottagandet av nationella prov kommer att genomföras 
under läsåret 22/23. 

Den sista punkten otillbörlig påverkan redovisas nu i helårsrapporten. Resultatet visar att det sker försök till otillbörlig påverkan i vår verksamhet men det är 
mycket liten risk att tjänstepersonen ändrar ett beslut på grund av detta. 
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Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Granskning 
Riskid IoF 4 

Risk Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister. 

Kontrollmoment Enkät till nyanställda under 2022. 

Kontrollmetod Enkäter 

Omfattning/avgränsning Samtliga 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Sammanfattningsvis har de nyanställda medarbetarna upplevt introduktionen ostrukturerad men känt sig välkomna. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

En enkät bestående av 16 frågor skickades ut via mail till 50 personer. De 50 personerna var de som var nyanställda från 2022-07-01 
inom Stöd och omsorg.    
Svarsfrekvensen var låg trots påminnelse om enkäten. Totalt svarade 21 personer varav tre var personer som hade börjat sin 
anställning på Individ och familjeomsorgen. Det är dessa tre medarbetares svar som redovisas nedan. 
Frågan gällande om medarbetarna vet var de hittar rutinerna för att kunna utföra sitt arbete så är svaren att man tittar i 
Kvalitetsledningssystemet, verksamhetens mapp eller frågar kollega.  
Två har fått information om avvikelsehantering/händelserapporteringen. En har inte fått information. Alla har kännedom om Lex 
Sarah. 
De har fått information om sekretessen och de vet innebörden av inre och yttre sekretess.  
Två av de tre tycker inte att de har fått tillräcklig med information för att dokumentera i verksamhetssystemet. 
Två av tre har fått information om hur de ska agera vid brand.  
Som nyanställd får man tillgång till en "loop" som ger dig en inblick i hur Tomelilla kommun är organiserat. Två av de tre 
medarbetarna har hunnit gå igenom den ”loopen” under introduktionen. 
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Helhetsupplevelsen av introduktionen är att den har varit bristande när det gäller att få information om de olika program som det 
ska arbetas i samt att få alla inloggningar på plats i tid. Det efterfrågas efter en mer strukturerad introduktion. Den positiva 
upplevelsen är att de nyanställda medarbetarna känner sig välkomna och upplever sina nya kollegor som en positiv del i 
introduktionen. 
  
Åtgärder:  
Rutinen för introduktionen samt checklistor ska ses över. Det är ett flertal program som man som medarbetare arbetar i och det är 
viktigt att man känner sig trygg i programmen samt att inloggningar och behörigheter är på plats när man påbörjar sin nya 
anställning. Översyn ska göras över hur introduktionen ser ut kring hur vi arbetar med att försäkra oss om hur nyanställda får 
kunskap i användandet av våra verksamhetsprogram. 

Granskningstidpunkt 2022-07-01—2022-12-31 

Utförd av SAS 

 
Granskning 
Riskid IoF 3 

Risk Risk att tappa bort brukare/klienter vid övergången till nytt verksamhetsprogram 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Stämma av mot kontrollista i Treserva 

Omfattning/avgränsning Samtliga enheter 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Inga brister har uppmärksammats 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

Granskning skedde genom att jämföra brukarlista från verksamhetsprogrammet Treserva gentemot brukarlista i 
verksamhetsprogrammet Combine. Granskningen visade på att ärendena hade förts över korrekt. 

Granskningstidpunkt Januari 2023 

Utförd av SAS 
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Granskning 
Riskid IoF 6 

Risk Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer 

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

Kontrollmetod Granskning 

Omfattning/avgränsning Samtliga enheter 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Samtliga tre enheter har nerskrivna och kända av medarbetarna, lokala rutiner för hot och våldssituationer.  
Sju tillbud kring hot har anmälts och utretts.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

Rutinerna beskriver utförligt hur medarbetaren ska göra en riskanalys inför möten och också utifrån på vilken plats som mötet hålls, 
där hot och våld kan förekomma. Det finns även tydliga beskrivningar på hur eventuella larm ska hanteras och även vid resor där vi 
har passagerare. Vidare så innehåller de en beskrivning på hur medarbetaren och chef ska agera vid händelse av en hot och 
våldssituation.  
Under 2022 har sju tillbud kring hot och våld rapporterats. I utredning och åtgärders nämns avvägning av om polisanmälan, vara två 
handläggare vid möten och även telefonsamtal.  

Granskningstidpunkt 221216 

Utförd av Camilla Andersson, socialchef 

 
Granskning 
Riskid BoU 10 

Risk Brist i hantering av hotsituationer 

Kontrollmoment  Enheternas rutiner 

Kontrollmetod Granskning av dokument 

Omfattning/avgränsning Samtliga enheter 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår, 
planer på skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår. 
Dessa inbegriper rutiner för när hotfulla personer i affekt kommer in i verksamhetens lokaler. På förskolor och f-6 skolor gäller 
detta nästan uteslutande vårdnadshavare, medan på 7-9-skolan kan det även förekomma att före detta elever kommer in, dessa har 
dock inte innefattat hantering av pågående dödligt våld. Under våren har ledningsgruppen diskuterat handlingsplaner för PDV - 
pågående dödligt våld (så kallade skolskjutningar). Efter diskussion beslutades att planer skulle tas fram för skolenheterna.  
 
Åtgärd: 
En gemensam utbildning för delar av skolkollegiet har genomförts och varje enhet uppdaterar nu utefter sina unika förutsättningar. 
Planerna gällande pågående dödligt våld kommer att arbetas fram under hösten och våren i samråd med säkerhetsorganisationen. 
 
 

Granskningstidpunkt Augusti 2022 

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

 
 
Granskning 
Riskid BoU 20 

Risk Brister vid mottagandet/hanteringen av nationella prov 

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

Kontrollmetod Intervjuer, avsteg från detta gjordes gällande lärarna då frågor skickades ut på mail till utvalda lärare som genomfört proven vt 22. 

Omfattning/ avgränsning Administrativ personal, rektorer, lärare 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Brist finns i initiala mottagandet på kommunhuset i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Det finns brister i hanteringen av NP, avtalet med Postnord som gäller för hela kommunen gällande leverans utan kvittens gör det 
svårt att ta emot proven på ett riktigt sätt. Dock är det inte möjligt att förändra leveransavtalet enbart för nationella prov och att 
förändra för samtliga kommunens leveranser hade försvårat kommunens arbete i övrigt.  Proven levereras idag till kommunhuset 
för att de inte ska ligga tillgängliga på någon skola. Dock vet administrationspersonalen inte exakt vilken dag eller tid som proven 
anländer och det kan betyda att de blir liggande någon timme i källaren eller annat ställe på kommunhuset. Leveransföretaget 
meddelar inte detta till förvaltningen, detta är en brist.  
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Proven tas från källaren eller annat ställe till BoU:s arkiv där de förvaras inlåsta tills vaktmästare eller annan personal hämtar dessa 
och kör ut till skolorna där de tas emot och låses in. Proven delas sedan ut enligt instruktioner. Rektorer och lärare anser att 
denna delen av kedjan och skolornas rutiner för hanteringen är välfungerande. 
 
Åtgärder: Delvis nya rutiner av initiala mottagandet av nationella prov. Administrationen meddelar Tomelilla Direkt veckor då 
proven kan komma. Tomelilla Direkt bevakar sedan och meddelar administrationen när proven anländer, administrationen bevakar 
även själv för att säkra mottagandet. Detta utvärderas efter genomförda prov läsåret 22/23. 
 

Granskningstidpunkt Augusti 2022 

Utförd av  Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

 
Granskning 
Riskid BoU 19 

Risk Otillbörlig påverkan 

Kontrollmoment Upplevelse av otillbörlig påverkan 

Kontrollmetod Enkät 

Omfattning/avgränsning Samtliga rektorer, 20 % av lärare, förskollärare och övrig personal på skolor och förskolor, samtlig administrativ personal 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Det sker försök till otillbörlig påverkan i vår verksamhet men det är mycket liten risk att tjänstepersonen ändrar ett beslut på grund 
av detta. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

41 personer har svarat på enkäten, 17 % (7 st) anser sig under det senaste året blivit utsatta för otillbörlig påverkan. 3 av dessa har 
blivit utsatta för subtila hot (som inte är olaga hot) eller andra straffrättsliga grunder, antingen av vårdnadshavare, förtroendevald 
eller kollega. 2 personer har blivit utsatta för misshandel, våld mot tjänsteperson eller andra liknande straffbara gärningar av elever. 2 
personer har blivit utsatta för trakasserier (förtal eller ofredande av elev eller vårdnadshavare) En av personerna har dessutom blivit 
erbjuden löfte om eller erbjudande om muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. En person av dessa har med 
anledning av otillbörlig påverkan förändrat ett beslut/förslag till beslut eller låtit bli att agera i enlighet med vad som förväntas av 
personen inom ramen för hens profession med rädsla för repressalier, denna person har anmält detta till sin chef. 
6 av de 7 personerna har blivit utsatta 1-5 gånger medan en person blivit utsatt mer än 10 gånger, denna person har dock inte ändrat 
några beslut. Personerna som blivit utsatt för våld har inte anmält detta till sin chef. 
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Åtgärder: Dialog med HR och rektorer kring information angående otillbörlig påverkan och rutin för att anmäla till chef. Stöd till 
personer som anser sig vara utsatta mer kontinuerligt. 

Granskningstidpunkt 221206-221219 

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Familjenämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

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

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

BoU 
10 

Brist i hantering av 
hotsituationer 

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

BoU 
19 

Otillbörlig påverkan 3 Upplevelsen av 
otillbörlig påverkan 

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

Bitr skolchef Familjenämnden I årsbokslutet 

BoU 
20 

Brister vid 
mottagandet 
/hantering av 
nationella prov 

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

Intervjuer Administrativ 
personal, rektorer, 
lärare 

Bitr skolchef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
3 

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

6 Granskning Stämma av mot kontroll 
lista från Treserva 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I årsbokslutet 

IFO 
4 

Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister 

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
6 

Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer 

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

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

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 22 Dnr FN 2023/4 

Delegeringsbeslut för januari 2023 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut månadsvis till familjenämnden, januari 2023: 

När Vad  Vem 
2023-01-23 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2023.467. 

_________ 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 23 Dnr FN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-03-03 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden 3 mars 2023. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen december 2022. 

• Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026. 

• Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023. 

• Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-
2026. 

• Protokoll från familjenämndens myndighetsutskott, 2023-01-09, §§ 1-16.  

• Protokoll från familjenämndens arbetsutskott, 2023-01-13, §§ 1-7.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2023.468. 

Anmälningsärenden enligt skollagen december 2022, handlingsid: Fn 2023.447. 

Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Fn 
2023.308. 

Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Fn 2023.307. 

Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, 
handlingsid: Fn 2023.324 

_________  
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1 (1) 

 

Anmälningsärenden enligt skollagen december 2022 

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

1 Kastanjeskolan 

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

2 
1 
1 

 

Kastanjeskolan 
Lindesborgsskolan 
Extern enhet 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

0 

1 

 

 

Pojkar 

12 

3 

 

 

Kastanjeskolan 

Lindesborgsskolan 

 

 

 

 

109



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 7 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- och nulägesanalys, 11 januari 2023 13.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? 

Nulägesanalysen för kommunen redovisas. Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna 
från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

 

Fastställande av budgetförutsättningar, 25 januari 2023 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2024–2026 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor 
och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. 

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2023 års budget, det vill säga en redovisning av de utmaningar och möjligheter 
man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. 

 

Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
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§ 7 forts. 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, Österlen Vatten AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

 

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 11 april 2023 
Nämnderna ska lämna sina yttranden samt förslag till mål, taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen senast den 11 april 2023. I svaren ska investeringsbehoven 
redovisas. 

 

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023 
 
Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden. Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 

 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
april 2023 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. 

 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 
maj 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2024 med plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter 
och taxor. 

 

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 26 
maj 2023 

111



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 31 maj 2023 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2024 med 
plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter och taxor. 

 

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 
§ 11, 9 juni 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

 

Kommunfullmäktige 19 juni 2023 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2024 med plan 2025–2026, fastställer 
skattesats för 2024 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. 

 

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2023. 
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndmål. Återredovisning från nämnderna ska ske 
till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella revideringar 
som föranleds av förändringar i skatte- och statsbidragsprognoser ska kommuniceras 
till budgetberedningen. 

 

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 4 oktober 2023. 
(Observera att detta handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.) 

 

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 18 oktober november 2023 
 
Kommunfullmäktige, 6 november 2023 
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten. 
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§ 7 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Uppföljning 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022, handlingsid: Ks 2022.3493. 

Tidigare behandling 
Ksau § 176/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

 

Ks § 141/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ksau § 205/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

113



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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Ks § 6 Dnr KS 2021/212 

Budgetkompletteringar budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den fortsatt negativa ekonomiska utvecklingen, samt Tomelilla 
kommuns historiska finansiering av Kommunstyrelsen där främst politiska beslut om 
satsningar, samt facklig verksamhet inte avspeglats i kommunledningskontorets 
budgetvolym utan istället årligen skjutits till från ett centralt finansieringskonto, 
föreslås några omfördelningar inom den totala ramen för 2023 års budget. Syftet 
äratt öka transparensen och tydligheten kring de faktiska kostnaderna och volymerna  

115



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

för de olika verksamheterna, underlätta styrningen, samt förenkla administration och 
kostnadshantering internt, och vid samverkan med andra kommuner.   

Det första förslaget innebär att omfördela medel för höjningen av 
personalomkostnadspålägget (PO) till 42,75%, från en nivå om 40,40% som 
ramfördelningen i budgetbeslutet som togs i november 2022 utgick ifrån. Medel för 
det förhöjda PO:t var vid tillfället för budgetbeslutet budgeterat på ett centralt 
finansieringskonto, varifrån omfördelningen görs i det fall beslut fattas enligt förslag. 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 kr för 
skola och förskola vilket hanteras inom befintlig ram. Valnämnden, Revisionen, samt 
Kommunfullmäktige exkluderas i förslaget till omfördelning.  

Den andra omfördelningen som föreslås är en omfördelning från det centrala 
finanseringskontot till Kommunstyrelsen om 4132 tkr. Dessa medel, där 
kommundirektörens utvecklingsmedel samt facklig verksamhet utgör de största 
posterna, är sedan tidigare beslutade och har historiskt utgjort en del av 
kommunledningskontorets kostnadsvolym utan att det synliggjorts i den faktiska 
internbudgeten. 

Två redan genomförda förflyttningar av verksamheter mellan nämnder förutsätter 
dessutom överflyttning av budget mellan dessa verksamheter då budgeten ska 
hanteras där verksamheten utförs.  

- Plan-, och exploateringsverksamheten är organisatorisk förflyttad från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen/Tillväxt & Utveckling. 
Budgeten om 2335 tkr föreslås därför omfördelas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen.  

- Ledning och planering samt vissa inköp av material för städverksamheten är 
organisatoriskt förflyttad från Kommunstyrelsen/Ekonomienheten till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten om 466 tkr föreslås därför omfördelas 
från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser då omfördelningarna sker inom den 
totala ekonomiska ramen för budget 2023.  

Barnperspektivet 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 för 
Barn- och Utbildningsverksamheten vilket ger lika förutsättningar för skolor och 
förskolor oavsett driftsform. 
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§ 6 forts. 

Miljöperspektivet 
Föreslagna omfördelningar har inga effekter för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Enligt ekonomiårets sedvanliga uppföljningstillfällen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur & Fritidsnämnden 
- Vård- och Omsorgsnämnden 
- Familjenämnden 
- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2023, handlingsid: Ks 2023.176. 
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§ 6 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 6/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Samtliga verksamhetschefer  
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Ks § 8 Dnr KS 2022/154 

Planeringsförutsättningar för budget 
2024 med plan för 2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Budgeten för år 2024 och plan 2025-2026 behandlas i kommunfullmäktige den 19 
juni 2023 och därför ska nämnderna lämna sina remissyttranden senast den 11 april 
2023. Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos enligt cirkulär 
22:57 från 221227. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna under planperioden innebär en kraftig försämring 
gentemot tidigare år. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större där 
de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden.  

Barnperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån barnperspektivet. I detta läge i  
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§ 8 forts. 

budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Miljöperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån miljöperspektivet. I detta läge i 
budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och utgör ett underlag för nämndernas, och budgetberedningens 
arbete inför beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2023, handlingsid: Ks 2023.179. 

Planeringsförutsättningar 2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98. 

Tidigare behandling 
Ksau § 9/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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§ 8 forts. 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström  
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Fnmu § 32  

Redovisning av anmälningsärenden 
december 2022 

Familjenämndens myndighetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

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

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  

Samskapa 

SIS Lidköping 

SIS Fjugsta 

SIS Lidköping 

 

 

 

 

184 875 kr 

2021-07-13 

2022-03-12 

2022-04-28 

2022-08-18 

2022-12-02 

2022-03-11 

2022-04-27 

2022-08-14 

2022-12-01 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

36 570 kr 2021-12-27 2022-12-14 

Flicka Gryning 

M-gården 

 

108 500 k 

2022-02-03 

2022-06-1 

2022-06-13 

Pojke V&B Högelid 123 380 kr 2022-04-07  

 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 28 000 kr  2021-12-15  

Pojke Hassela 55 240 kr 2022-12-07  
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§ 32 forts. 

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, september - december 2022 
Beslut Sep Okt Nov Dec 
Startade utredningar  
(anmälan och ansökan) 

22 14 16 15 

Avslutade utredningar med insats 2 1 1 1 

Avslutade utredningar utan insats 1 1 1 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 1 3 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

1 2 0 1 

Vård enligt LVU 0 0 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 1 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

1 0 0 1 

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

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 1 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 0 0 0 
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§ 32 forts.     

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

9 7 8 8 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, september - december 2022 
Beslutstyp Sep Okt Nov Dec 
Lex Sarah utredningar 0 0 0 0 

     

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

11 14 15 113 

Avsluta utredning ek. bistånd 1 8 10 108 

Lägga ner utredning ek. bistånd 4 5 9 4 

Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL 87 82 79 88 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 39 26 34 8 

Arbetsförberedande insatser 6 3 7 14 

Avslag 4:1 SoL 53 51 57 56 

Överklagan rätt tid 4 0 2 1 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 3 0 2 1 

Ändring överklagat beslut 1 0 0 0 

     

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 2 1 0 1 

Avsluta utredning 0 1 1 0 

Lägga ner utredning 3 0 0 0 

Öppenvård familjefrid 0 2 0 2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 
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§ 32 forts.     

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 4 

Avsluta utredning 0 1 0 5 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 1 0 0 

Avsluta utredning LVM § 11 0 0 0 1 

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 4 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 2 0 0 8 
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§ 32 forts.     

Avsluta utredning 2 0 0 4 

Beviljade andrahandskontrakt 1 0 0 0 

Avslag 4:1 0 1 0 0 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut, december 2022 
2 st delegeringsbeslut – Charlotte Rosdala, ordförande. 

Ett placeringsbeslut gällande placering på SIS ungdomshem Margretelund samt ett 
ärende till Förvaltningsrätten där Tomelilla kommun valt att inte gå vidare med 
ansökan om placering enligt LVU med stöd av 1,2 §§.  

 

Domar och beslut, december 2022 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 9 december 2022. 

Mål nr T 2401-21 

Hid Fn 2022.3550 

Tingsrätten stadfäster samförståndslösning mellan parter gällande vårdnad, boende 
och umgänge.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Linköping den 9 december 2022. 

Mål nr 9563-21 

Hid Fn 2022.3557 

Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande att Migrationsverket avslagit 
Tomelilla kommuns ansökan om ersättning för faktiskt kostnader för vård enligt 
LVU.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 14 oktober 2022. 

Mål nr 6212-22 

Hid Fn 2022.3574 
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§ 32 forts. 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet avseende försörjningsstöd och 
återförvisar målet till familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i 
enlighet med vad som anges i domskälen.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 15 december 2022. 

Mål nr 12100-22 

Hid Fn 2022.3595 

Saken gäller flyttningsförbud enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. Förvaltningsrätten bifaller ansökan.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 15 december 2022. 

Mål nr 9865-22 

Hid Fn 2022.3593 

Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande försörjningsstöd.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 16 december 2022. 

Mål nr 12832-22 

Hid Fn 2022.3607 

Omedelbart omhändertagande: fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver 
målet för vidare handläggning.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 23 december 2022. 

Mål nr T 358-22 

Hid Fn 2022.3677 

Tingsrätten beslutar avseende gemensam vårdnad, boende och umgänge.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 27 december 2022. 

Mål nr 4827-22 

Hid Fn 2022.3682 

Kammarrätten avslår överklagande gällande upphörande av vård av unga.  
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§ 32 forts. 

Meddelande från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 28 december 2022. 

Mål nr B 3224-22 

Hid Fn 2022.3700 

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar gällande ringa stöld.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, administratör Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2023.401. 

Placeringar, december 2022, handlingsid: Fn 2023.378. 

Familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare, ensamkommande barn och 
jourhemsplaceringar, december 2022, handlingsid: Fn 2023.379. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3550 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3557 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3574 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3595 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3593 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3607 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3677 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3682 

Dom, handlingsid: Fn 2022.3700 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

 

128


	Kallelse förstasida
	Närvarolista
	Närvaro och omröstningsprotokoll Familjenämnden 2023-2026

	Ändringar i föredragningslistan
	Blank sida

	Dialoger och informationsärenden 2023-03-03
	Dialoger och informationsärenden 2023-03-03
	Sida 1
	Sida 2


	Informationsärende - Verksamhetsplan IoF 2023 
	Fnau § 10/2023 Informationsärende - Verksamhetsplan IoF 2023 
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsplan 2023 IoF
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Utvärdering betyg höstterminen 2022
	Fnau § 11/2023 Utvärdering betyg höstterminen 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Familjecentral
	Fnau § 12/2023 Familjecentral

	Informationsärende - Verksamhetsberättelse personligt ombud 2022 och plan 2023
	Fnau § 13/2023 Informationsärende - Verksamhetsberättelse personligt ombud 2022 och plan 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse Personligt Ombud 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Informationsärende - Integrationsarbete 2022 Familjenämnden
	Fnau § 14/2023 Informationsärende - Integrationsarbete 2022 Familjenämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Integrationsarbete 2022 Familjenämnden

	Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Införande av skolmormor/skolmorfar
	Fnau § 15/2023 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige- Införande av skolmormor/skolmorfar
	Sida 1
	Sida 2


	Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Införande av Bunkeflomodellen
	Fnau § 16/2023 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Införande av Bunkeflomodellen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Ökad kontakt mellan föräldrar och kommunens nätverk
	Fnau § 24/2023 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Ökad kontakt mellan föräldrar och kommunens nätverk
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Återremiss - Reviderad integrationsstrategi
	Fnau § 17/2023 Återremiss - Reviderad integrationsstrategi
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	20220610 Integrationsstrategi reviderad 230201
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Ksau § 160/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Fn § 115/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun - reviderad
	Sida 1
	Sida 2

	20220610 Integrationsstrategi- revidering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Utnämnande av dataskyddsombud
	Fnau § 18/2023 Utnämnande av dataskyddsombud
	Sida 1
	Sida 2


	Verksamhetsberättelse 2022 Familjenämnden
	Fnau § 19/2023 Verksamhetsberättelse 2022 Familjenämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse 2022 Familjenämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Yttrande - Granskning av resursfördelning till grundskola
	Fnau § 20/2023 Yttrande - Granskning av resursfördelning till grundskola
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Rev § 77/2022
Granskning av resursfördelningen till grundskolan
	Sida 1
	Sida 2

	Missiv - Granskning av resursfördelning till grundskola, signerad
	Sida 1
	Sida 2

	Granskning av resursfördelning till grundskola - Tomelilla
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Uppföljning intern kontrollplan Familjenämnden 2022
	Fnau § 21/2023 Uppföljning intern kontrollplan Familjenämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Intern kontroll 2022 rapport– helår
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Familjenämnden internkontrollplan 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Delegeringsbeslut januari 2023
	Fnau § 22/2023 Delegeringsbeslut för januari 2023

	Anmälningsärenden 2023-03-03
	Fnau § 23/2023 Anmälningsärenden 2023-03-03
	Anmälningsärenden enligt skollagen december 2022
	Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Redovisning av anmälningsärenden december 2022 - IoF
	Fnmu § 32/2023 Redovisning av anmälningsärenden december 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7



