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24 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 12 Dnr VON 2021/60 

Revisorernas granskning av Tomelilla 
kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

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

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

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 65/2021) att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag 
till yttrande från vård och omsorgsnämnden: 

Vård- och omsorgsnämnden kommer att beakta de slutsatser som framkommit efter 
revisorernas granskning. Riskanalysen kommer från och med 2022 att ingå i den 
årliga risk- och konsekvensanalysen som görs inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter och utifrån resultatet eventuellt vidta förebyggande åtgärder.  
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§ 12 forts 

 

Granskningen visade även brister i kännedom och kompetens inom området. Vård- 
och omsorgsnämnden ska under året tillse att kännedom, kompetens och 
förebyggande arbete genomförs. Även uppmärksamma eventuella händelser via 
tillbud och avvikelserapporteringen i verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att yttra sig över revisorernas granskning får inga ekonomiska konsekvenser i detta 
läge. 

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

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

Uppföljning 
Det finns ingen planerad uppföljning från vård och omsorgsnämndens sida efter att 
yttrandet avlämnats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-12-17, handlingsid: von 2022.83 

Revisorerna § 65/2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan, handlingsid: Von 2021.1229 

Granskningsrapport_Otillåten påverkan_Slutlig version, handlingsid: Von 2021.1231 

Missivskrivelse  Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan_signerat, handlingsid: Von 2021.1230 
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§ 12 forts 

Tidigare behandling 
2022-02-10, Vonau § 2/2022. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård och omsorgsnämnden 
beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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