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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 28 Dnr FN 2021/123 

Otillåten påverkan 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE: 

 

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

 



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

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

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

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

Barnperspektivet 
Ej aktuellt i detta ärende 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt 

Uppföljning 

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

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

Beslutsunderlag 
Fnuu § 10/2022, handlingsid: Fn 2022.579. 

Fnifu § 31/2022, handlingsid: Fn 2022.504. 

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

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

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

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

Tidigare behandling 
Fn § 118/2021: 

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

Revisorerna § 65/ 2021: 

Revisorerna beslutar följande 

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

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

Fnifu § 31/2022: 

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

Fnuu § 10/2022: 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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