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Fn § 23 Dnr FN 2021/29 
 
 
Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar 
 
Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag på yttrande. 
 
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som de genomförde under 
2018. Uppföljningsfrågor ställdes till tjänstemän kopplade till de olika 
nämnderna och var inte föremål för politisk behandling. För 
familjenämndens räkning omfattade den uppföljande granskningen, plan för 
uppföljning av privata utförare samt rätten till utbildning för vissa 
elevgrupper på Kastanjeskolan (vilket fanns med som ett separat område i 
granskningen av lärarnas arbetsmiljö). 
 
Kommunrevisionen konstaterade i sin granskning 2018, att det saknades plan 
för uppföljning av privata utförare. För familjenämndens räkning träffade 
detta konstaterande skolskjutsverksamheten, vilken är nämndens enda 
privata utförare (fristående förskolor/skolor är inte att beakta såsom varande 
privata utförare genom avtalsförhållande). I sin uppföljande granskning 
konstaterar kommunrevisionen att plan för uppföljning finns och att 
uppföljningen återrapporteras enligt planen. Kvarstående brist enligt 
kommunrevisionen är att det inför utarbetande av plan inte görs någon 
riskbedömning. Planens utformning avgörs genom beaktande i samband med 
upphandling och de krav som följer av avtal och anbudshandlingar. 
Anbudskrav och avtalet som tecknas efter anbudsförfarandet bygger på olika 
riskbedömningar. Vid revidering av plan för uppföljning kommer en 
riskbedömning att göras framgent, i huvudsak kommer denna att utgå från 
uppskattade risker i samband med tidigare genomfört 
upphandlingsförfarande. 
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§ 23 forts. 
 
Vad gäller området, elevers rätt till undervisning konstaterar 
kommunrevisionen vid sin uppföljande granskning att eleverna (även de i s.k. 
särskilda undervisningsgrupper) får den undervisning som de är berättigade 
till. Avsteg från timplan får ske men ska då beslutas på individnivå och 
särskilt beslut ska fattas om detta. 
  
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Fnuu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.798. 
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid; Fn 2021.426. 
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, 
handlingsid; Fn 2021.427. 
 
Tidigare behandling 
Familjenämndens utbildningsutskott § 9/2021. 
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs. 
_________ 
 
Beslutet skickas till:  
 
Nämndsekreterare Olof Hammar. 
Skolchef Johan Holmqvist 
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