SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

27 mars 2020

Plats och tid

Dubbelgöken 1 och 2, Kommunhuset i Tomelilla, den 27 mars 2020, kl.
08.30-11.00

Beslutande

Christer Yrjas (C), ordförande
Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande
Linda Ekelund (V)
Carina Persson (L)
Jantje Ten Have (M) ersätter Paul Lennartsson (SD)
Ewa Carnbrand (M), 1:e vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)

Övriga närvarande

Se nästa sida.

Utses att justera

Linda Ekelund (V)

Justerade paragrafer

§§ 38-46

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla den 1 april

Thomas Lindberg

Ordförande

Christer Yrjas (C)

Justerare
Linda Ekelund (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

27 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

1 april 2020

Datum då anslaget tas ned

24 april 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Gustavs Torg 16, Tomelilla

Underskrift
Thomas Lindberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

27 mars 2020

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare
Roger Persson (S)
Robert Buhre (S)
Tjänstemän
Johan Holmqvist, skolchef
Viweca Thoresson, socialchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Adnan Elkaz, ekonom
Thomas Lindberg, kommunsekreterare
Robin Reimer, fältassistent
Sandra Dahlqvist, lärarförbundet

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden
§ 38
Dialoger och informationsärenden 2020
§ 39
Redovisning av barn- och utbildningsverksamhetens ekonomiska situation
§ 40
Utredning om konsekvenser för elever p.g.a. socioekonomisk fördelning
§ 41
Utvärdering av OB-förskolan
§ 42
Kvalitetsberättelse för 2019 - Individ och familj
§ 43
Riktlinjer ekonomiskt bistånd
§ 44
Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj 2020
§ 45
Redovisning av anmälningsärenden 2020 - Fnifu
§ 46
Redovisning av anmälningsärenden 2020
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 38

Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och information behandlas på dagens familjenämnd.
1. Information från individ- och familjeverksamheten.
Socialchefen uppger att verksamheten inte känt av någon större
ansträngning i verksamheten på grund av coronasmittan.
Personalnärvaron är större än förra året vid samma tid. Verksamheten
är väl förberedd om situationen skulle förändras negativt.
Socialchefen har dagliga uppföljningar med enhetschefer och MAS
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Verksamheten har vidare tillsett att skyddsutrustning finns på plats.
2. Information från barn- och utbildningsverksamheten.
Skolchefen informerar om elevers och lärares från- och närvaro sedan
den 17 mars. Betydligt mer frånvaro på förskolor och om värsta
situation gällande personal skulle uppstå kommer endast Ängens
förskola att hållas öppen.
För det fall att skolor, förskolor etc. stängs kommer endast barn till
föräldrar som arbetar i ”samhällsviktiga verksamheter” att få gå till
skolan. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har
kommit ut med föreskrifter, MSBFS 2020:2, för vad som anses som
samhällsviktig verksamhet. Bedömningen härav görs av verksamheten
ifråga.
3. Fältassistent Robin Reimer informerar om fältverksamheten.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 38 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn
2020.1074.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 39

Dnr FN 2020/53

Redovisning av barn- och utbildningsverksamhetens
ekonomiska situation
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anse redovisningen, handlingsid: Fn 2020.1098,
som trovärdig och tydlig och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden uppdrog till förvaltningen, Fn § 109/2019, att på ett
trovärdigt och tydligt sätt skriva fram och förklarar varför det
prognostiserade ekonomiska läget ser ut som det gör.
Förvaltningen har tagit fram en redovisning.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut

Familjenämndens utbildningsutskott överlämnar ärendet till familjenämnden
utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Familjenämndens utbildningsutskott § 17/2020, handlingsid: Fn 2020.1101.
Budget utfall 2019, handlingsid: Fn 2020.1098.

Tidigare behandling

Familjenämnden § 109/2019:
Familjenämnden uppdrar till förvaltningen att på ett trovärdigt och tydligt
sätt skriver fram och förklarar varför det prognostiserade ekonomiska läget
ser ut som det gör.
Familjenämndens utbildningsutskott § 17/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan
förslag på beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 40

Dnr FN 2020/52

Utredning om konsekvenser för elever p.g.a.
socioekonomisk fördelning
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna utredningen, handlingsid: Fn 2020.964,
och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden gav förvaltningen i uppdrag, Fn § 122/2019, att utreda
konsekvenserna för elever med anledning av socioekonomisk fördelning.
Förvaltningen har tagit fram en utredning.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut

Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Utredning socioekonomisk omfördelning, handlingsid: Fn 2020.964.
Familjenämnden § 122/2019, handlingsid: Fn 2019.4176.
Familjenämndens utbildningsutskott, handlingsid: Fn 2020.1099.

Tidigare behandling

Familjenämnden § 122/2019:
Familjenämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till
nämnden i februari 2020 med en utredning om konsekvenserna för eleverna
av en socioekonomisk fördelning.
Familjenämndens utbildningsutskott § 16/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan
förslag på beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 41

Dnr FN 2019/114

Utvärdering av OB-förskolan
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna utvärderingen av förskola på obekväm
arbetstid och lämna över densamma till kommunstyrelsen.
Familjenämnden anser härmed uppdraget vara slutfört.
Familjenämnden anser uppdragen från kommunstyrelsens arbetsutskott,
Ksau § 326/2018 vara slutförda.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i Kf § 113/2019, gett familjenämnden i uppdrag att
utvärdera förskola på obekväm arbetstids (Nattviolen ob-omsorg)
verksamhet.
Utvärdering
Enligt skollagen 25 kap 5§ ska kommunen ”sträva efter att erbjuda omsorg
för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den
omfattningen det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt”. Det är inte lagstadgat att kommunen ska erbjuda
denna verksamhet till sina medborgare. Tomelilla kommun startade
sommaren 2018 barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattviolen, på Ängens
förskola i tätorten. Nattviolen ligger organisatoriskt under Västervångens
rektor.
Under 2019 budgeterades 325´ för Nattviolen, senare under året gjordes en
omfördelning av budgetram med ytterligare 900´. Utöver detta fick
verksamheten 142´ i statsbidrag. I 2020 års budget är Nattviolen fullständigt
budgeterad, statsbidrag kommer att sökas på samma sätt som 2019.
Inför Nattviolens start framförde flera föräldrar en önskan om att kunna vara
självständiga i sitt föräldraskap och inte vara beroende av släkt och vänner
för omsorg av sina barn. Några uttryckte även att möjligheterna att försörja
sin familj ökade.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 41 forts
En svårighet för verksamheten har hela tiden varit att föräldrar ställer in
planerade omsorgstillfällen och att arbetsgivaren inte kan ändra personalens
schema med kort varsel på grund av kollektivavtal. Några av barnen har
enbart behov tidigt på morgonen, innan förskolan öppnar och en stund efter
förskolan stängt, vid dessa tillfällen försöker verksamheten samarbeta med
Ängens förskola så långt det går.
Förvaltningen anser att verksamheten fungerar väl, lokalerna är anpassade,
föräldrar upplevs nöjda och personalen har hittat former för sitt arbete.
Tidigare uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i Ksau § 326/2018 gett familjenämnden
och förvaltningen följande uppdrag:
”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag
att fortsätta försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag
att pröva hur finansiering inom befintlig ram kan ske genom att utreda vilka
besparingsmöjligheter som finns och effektiviseringsåtgärder som kan
genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
göra en djupare utredning innefattande bland annat vistelsetider,
brukarundersökning, om det finns exempel på person/familj som fått jobb
och/eller kunnat återgå i arbete tack vare OB-erbjudandet och hur de som
finns i verksamheten har löst sin barnomsorg tidigare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
återrapportera till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och en
gång på hösten”.
Med kommunfullmäktiges uppdrag och familjenämndens uppfyllande av
uppdraget, som redovisas i detta ärende, anser familjenämnden uppdragen
från kommunstyrelsens arbetsutskott till förvaltningen och familjenämnden
vara slutförda.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten är en service till medborgarna som inte är lagstadgad.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 41 forts
Barnperspektivet
Verksamheten kan ge familjer möjlighet till självförsörjning som i sig kan ge
bättre möjligheter för barnen.
Miljöperspektivet
Inte aktuellt i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna utvärderingen av förskola på obekväm
arbetstid och lämna över densamma till kommunstyrelsen.
Familjenämnden anser härmed uppdraget vara slutfört.
Familjenämnden anser uppdragen från kommunstyrelsens arbetsutskott,
Ksau § 326/2018 vara slutförda.

Beslutsunderlag

Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2020, handlingsid: FN 2020.1102.
Bilaga ”Statistik Nattviolen”, handlingsid: FN 2020.963.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 326/2018
Kommunfullmäktige § 113/2019
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2020
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 42

Dnr FN 2020/48

Kvalitetsberättelse för 2019 - Individ och familj
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetberättelse,
handlingsid: Fn 2020.1103, och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram kvalitetberättelse 2019 gällande individ- och
familjeverksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden
godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2019 gällande individ- och
familjeverksamheten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid. FN
2020.914
Kvalitetsberättelse 2019 IFO, handlingsid: FN 2020.1103

Tidigare behandling
Fnifu § 54/2020
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 43

Dnr FN 2020/46

Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anta förvaltningens förslag på riktlinjer gällande
ekonomiskt bistånd

Ärendebeskrivning

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose
sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den
enskilde har i första hand ett eget ansvar att utnyttja alla de möjligheter som
står till buds innan bistånd kan beviljas.
Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd.
Syftet med riktlinjerna är att skapa goda förutsättningar för en rättssäker
handläggning och likvärdig bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå
och insatser för stöd till självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och
vägledning i arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Reglerna om ekonomiskt bistånd är i hög grad lagstyrd och beslutet kan
således i endast ringa mån påverka ekonomin.
Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i beslutet.
Miljöperspektivet
Miljön påverkas inte av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att
anta förvaltningens förslag på riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§43 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN
2020.913
Förvaltningens förslag på riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd, handlingsid:
FN 2020.1104.

Tidigare behandling
Fnifu § 53/2020
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen
Enhetschef Tina Svensson
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 44

Dnr FN 2020/23

Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj
2020
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att anta plan för 2020 för kvalitetsuppföljning inom
individ och familj, handlingsid: Fn 2020.916.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av kvaliteten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att
verksamheterna ska utvecklas och förbättras. Syftet är att säkerställa att
verksamhetens insatser är av god kvalitet och säkra medborgarnas behov av
att stöd, omsorg och vård tillgodoses. Ett annat syfte är att granskningen ska
stimulera chefer och medarbetare att förbättra kvaliteten på sina
verksamheter.
Många medarbetare har engagerats i arbetet med att utforma
ledningssystemet under 2019. Arbetet har tagit ganska lång tid i anspråk men
utformningen av materialet har då blivit som en del i ett
implementeringsarbete. Varje ledare är ansvarig för att implementera
processerna inom sitt ansvarsområde. Medarbetarna måste förstå varför det
är viktigt och vad nyttan är med det nya sättet att arbeta. Det arbetet är
påbörjat men mycket arbete kvarstår.
Planen fokuserar därför på vissa granskningsområden kopplade till
ovanstående arbete.
Prioriterade granskningsområden 2020
 Granskning av att processer och rutiner i ledningssystem är
kända av medarbetare.
 Granskning av att rutinen för Synpunkter är känd och följs.
 Granskning av att personalen har god kännedom om kravet att
rapportera negativa händelser (fel,brister,avvikelser/lex Sarah).
 Granskning av dokumentation.
Metod:
 Enkäter och intervjuer med ledning och personal. Observation vid
metodmöte. Granskning av rapportering och utredning.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 44 forts
Ärendegranskning.
Resultatet av uppföljningarna redovisas för nämnden per tertial.
Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef och kvalitetsutvecklare.
Ekonomiska konsekvenser beaktas genom att följa upp att verksamheterna
har en god kvalitet
Barnperspektivet har beaktats i förekommande verksamheten.
Miljöperspektivet är inte aktuellt

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att anta plan för 2020 för kvalitetsuppföljning inom
individ och familj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: FN 2020.916

Tidigare behandling
Fnifu § 55/2020
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

Fn § 45

Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020 - Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under februari månad 2020
29 barn har bott i familjehem till en kostnad av 563 057 kronor fördelat
enligt följande:
Arvode: 345 204 kronor
Omkostnadsersättning: 109 390 kronor
Personalkostnad: 108 463 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från
Migrationsverket.
Familjehem
21 barn från 17 familjer är placerade i 16 familjehem.
Särskild förordnad vårdnadshavare:
8 barn från fem familjer placerade i 7 familjer
Ensamkommande barn i familjehem/jourhem:
3 barn från 4 familjer placerade i 3 familjehem.
Kostnader för institutionsplaceringar under februari månad 2020
Barn:
1 241 336 kronor
Vuxen:
108 402 kronor
Budget 200120
Familjehem
HVB

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 45 forts
Februari 2020
Barn och unga placering
Pojke
Almaröd AB
Flicka
Samskapa
Pojke
Bokskogens Hem
Flicka
SIS Långanäs
Pojke
SIS Ljungbacken
Flicka
Nytida Davsjö
Flicka
Vittskövlegården
Pojke
Nytida Forsane
(delas med VoO, 119 750 kr/avdelning)
Pojke
Vittskövlegården
Vuxen
Man
Man
Man

53 940 kronor
142 100 kronor
128 093 kronor
217 500 kronor
214 600 kronor
134 763 kronor
115 420 kronor
239 250 kronor
115 420 kronor

Ramlösa social utv.
Kvarngårdens tre-o
Jabboksvad Recovery

11 970 kronor
90 306 kronor
6 126 kronor

Statistik fattade beslut November 2019 – Februari 2020 Barn och
Familj
Beslut
Startade utredningar
Avslutade utredningar
med insats
Avslutade utredningar
utan insats
Förlängd utredningstid
11:2
Nerlagda utredningar
Övervägande om
fortsatt vård 6 kap § 8
SoL
Vård enligt LVU
Avslag om vård enligt
LVU
Vård enligt LVU
upphör
Placering i
jourhem/familjehem

November
26
1

December Januari
8
6
2
2

Februari
8
9

5

3

0

4

0

0

2

1

0
8

0
8

0
3

0
2

0
0

0
0

0
0

3
0

0

0

0

0

1

1

0

0

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

enligt SoL
Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt SoL
Placering i
stödboende/utsluss
Placering i
jourhem/familjehem
enligt LVU
Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt LVU
Placering SIS enligt
LVU
Beviljat strukturellt
öppenvårdsprogram

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

7

1

4

4

Domar och beslut, februari 2020
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 3 februari 2020. Mål
nr. 12724-19.
Handlingsid. Fn. 2020.376
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 5 februari 2020. Mål
nr. 9507-19.
Handlingsid. Fn. 2020.395
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 februari 2020. Mål
nr. 13005-19.
Handlingsid. Fn. 2020.424
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 februari 2020. Mål
nr. 10483-19.
Handlingsid. Fn. 2020.425
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
27 mars 2020

Familjenämnden

§ 45 forts
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Domslut från Ystads Tingsrätt meddelad 11 februari 2020. Mål nr. T 32319.
Handlingsid. Fn. 2020.579
Dom meddelad angående vårdnad av parternas gemensamma barn. Ystad
tingsrätt beslutar om ensam vårdnad till modern med verkställelse utan
hinder då domen inte vunnit laga kraft.
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 14 februari 2020. Mål
nr. 5514-19.
Handlingsid. Fn. 2020.553
Dom meddelad angående överklagat avgörande av Förvaltningsrätten i
Malmö, dom den 21 augusti 2019 mål nr. 7934-19. Saken: ekonomiskt
bistånd: fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 14 februari 2020. Mål
nr. 5513-19.
Handlingsid. Fn. 2020.552
Dom meddelad angående överklagat avgörande av Förvaltningsrätten i
Malmö den 21 augusti 2019 i mål nr. 6803-19. Saken: ekonomiskt bistånd:
fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 14 februari 2020. Mål
nr. 5512-19.
Handlingsid. Fn. 2020.551
Dom meddelad angående överklagat avgörande av Förvaltningsrätten i
Malmö den 21 augusti 2019 i mål nr. 5546-19. Saken: ekonomiskt bistånd:
fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 februari 2020. Mål
nr. 14808-19.
Handlingsid. Fn. 2020.665
Dom meddelad angående överklagat beslut om ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
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Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 februari 2020. Mål
nr. 74-20.
Handlingsid. Fn. 2020.664
Dom meddelad angående överklagat beslut om ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 25 februari 2020. Mål
nr. 11754-19.
Handlingsid. Fn. 2020.692
Dom meddelad angående överklagat beslut om ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Statistik ensamkommande barn februari 2020
Individ- och familjeomsorgen presenterar statistik gällande
ensamkommande barn för februari 2020. Under februari månad stängs
Dalgatans stödboende och ungdomarna flyttar till utslussverksamheten.
_________
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Fn § 46

Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Redovisning av betyg höstterminen 2019 åk 6-9.
2. Rapport gällande kö till förskoleverksamheten.
3. Förvaltningsrättens dom nr. 3776-19 angående tilläggsbelopp enligt
skollagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn
2020.1107
Redovisning - Betyg HT 2019 åk 6-9, handlingsid: Fn 2020.1108
Bilaga - Betyg HT 2019 åk 6-9, handlingsid: Fn 2020.1106
Rapport - Kö till förskoleverksamheten, handlingsid: Fn 2020.1109
Förvaltningsrättens dom nr. 3776-19, handlingsid: Fn 2020.1110
_________
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