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§ 90
Ändringar i föredragningslistan
§ 91
Dialoger och informationsärenden 2021
§ 92
Intern kontroll tertial 2 2021
§ 93
Delårsrapport januari-augusti 2021 för familjenämnden
§ 94
Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022 – revidering
§ 95
Riktlinjer för sociala bostadskontrakt – revidering
§ 96
Plan för kvalitetsuppföljning IFO delår 2021
§ 97
Anmälningsärenden 2021
§ 98
Anmälningsärenden juli och augusti 2021 – Fnifu
§ 99
Redovisning av statistik och kostnader juli och augusti 2021 – Fnifu
§ 100
Familjecentral alternativt familjecentrum
_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 90

Ändringar i föredragningslistan
Familjenämndens beslut

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Familjenämnden beslutar följande:
Punkt 13, ”Familjecentral alternativt familjecentrum” tillkommer.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 91

Dnr FN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten,
samt;


Kvotflyktingar: Tomelilla kommun kommer ta emot tio flyktingar 2021,
varav alla är kvotflyktingar. 2 kvotflyktingar är redan på plats, 5 kommer snart
och 3 kommer i oktober. Det är ett stort arbete och individ- och
familjeverksamheten ser över om de kan anställa kontaktpersoner som kan
arbeta med detta. Nästa år kommer 17 flyktingar till kommunen och vi vet
inte än hur många av dem som är kvotflyktingar.



Ramöverenskommelse IFO: En tidigare granskning visade på att
Ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner inte var
vidare känd av vare sig politik eller i verksamheten. Målgruppen för
överenskommelsen är: barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla
psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning, barn upp till 18 år och unga
till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet, personer i alla åldrar
med psykisk funktionsnedsättning och personer i alla åldrar som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopingmedel eller spel om pengar. Överenskommelsen finns i
ledningssystemet och kommer brytas ner till lokal nivå när den är färdig.
Socialchefen visar en power point över Ramöverenskommelsens innehåll.



Mariamottagningen har mottagning i Ystad men kommer att befinna sig i
Solhuset i Tomelilla kommun en gång i veckan.



Svar på enkät från ferieungdomarna: 97 % tyckte att det fungerade bra på
deras praktikplats. 94 % var nöjda med sin placering. 94 procent tyckte att
handledningen var bra, en person tyckte att den var dålig. 73 % svarade att de
fått skriftlig introduktion/riskbedömning, vilket måste förbättras till nästa år.
På frågan om vad som kan förbättras så svarade 94 % att inget behövde
förbättras. 83 % kunde rekommendera arbetsplatsen, 3 % kunde inte
rekommendera arbetsplatsen. På frågan om ferieungdomarna hade kunnat

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 91 forts.
tänka sig att arbeta på arbetsplatsen så svarade 60 % ja och 25 % svarade nej.
Det var 15-20 ungdomar som inte fick feriejobb detta året. Vi behöver ta
höjd på detta till nästa år då intresset var så stort.


Försörjningsstödsteamet är nominerade till årets team. De kommer att åka till
Stockholm i december för att närvara på Framtidsgalan.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om
utbildningsverksamheten samt;


Covid-19: Vaccination mot Covid-19 för barn ner till 12-års ålder kommer att
komma igång första halvan av oktober. Vaccinationerna kommer att ske i
skolans lokaler och föräldrarna kommer få ge sitt samtycke till
vaccinationerna. Förhoppningen är att barnen ska fått sin andra dos innan
jullovet. Det berör drygt 400 barn och barn från andra kommuner som går i
skolan i Tomelilla kommun kommer också få vaccineras här. Restriktionerna
gällande Covid-19 släpps den 29 september och det innefattar även skolan.
Dock gäller riktlinjerna att stanna hemma vid minsta symptom. Arbetet pågår
med att se över om vi även fortsättningsvis kan ha till exempel digitala
utvecklingssamtal.



Skolförändringar: Kastanjeskolans rektor har sagt upp sig. Biträdande rektor
Anna Strive kommer att gå upp som rektor och Anneli Hård, specialpedagog
från Centrala barn- och elevhälsan kommer anställas som biträdande rektor
under läsåret 21/22.



Revisionen har beslutat om två granskningar; hur familjenämnden arbetar
med våld i nära relationer samt otillåten påverkan. Politiker och tjänstemän
kommer att intervjuas kring detta i oktober. Detta är ett utvecklingsområde
för nämnden och kommer kanske att läggas i intern kontroll nästa år.

Ewa Carnbrand (M), Anders Throbäck (S) och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin har
varit på studiebesök i Simrishamn gällande deras familjecentral. De fick bra tips av
Simrishamn, bland annat att avsätta pengar först, ha en bra samordnare, hur man
bäst stöttar föräldrarna och fångar upp barnen tidigt. Simrishamn har erbjudit sig att
stötta oss i detta med råd med mera.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 91 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.3081.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 92

Dnr FN 2021/79

Intern kontroll tertial 2 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 för barnoch utbildning och individ- och familj till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen
av intern kontrollplan gällande Individ och familjs verksamhet och Barn- och
utbildningsverksamheten, samt dokumentation av dess punkter, både direktåtgärder
och granskningar.
Individ och familj
Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har
bedrivits inom händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden,
uppföljning av barn som fyller 18, genomförda ASI-utredningar
inom vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI.
Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IFO har gett ett
positivt resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i
förbättringsarbetet vilket är mycket positivt. Inga brister som kräver direktåtgärder
under tertial 2 har upptäckts.
Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade.
I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers
individuella uppföljningsplaner på SFI.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Barn- och utbildning
Barn- och utbildningsverksamheten har granskat skolornas metoder för att främja
elevnärvaro.
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron
i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock
upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på
sikt på samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med
kartläggning och åtgärder.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 92 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Redovisning/föredragning

Fredrik Höglund, enhetschef Centrala barn- och elevhälsan föredrar
Nytorpsmodellen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslutar föreslå familjenämnden att
lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga
uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att Fredrik Höglund, enhetschef Barnoch elevhälsan, ska bjudas in på lämpligt nämndsmöte för att redogöra närmre för
Nytorpsmodellen.

Beslutsunderlag

Fnifu § 137/2021 Intern kontroll tertial 2 2021, handlingsid: Fn 2021.3028.
Fnuu § 36/2021 Intern kontroll tertial 2 2021, handlingsid: Fn 2021.3044.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Internkontroll rapport tertial 2 familjenämnden 2021, handlingsid Fn 2021.2864.

Tidigare behandling

Fnifu § 137/2021, handlingsid: Fn 2021.3028.
Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslutar föreslå familjenämnden att
lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.
Fnuu § 36/2021, handlingsid: Fn 2021.3044.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 92 forts.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga
uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att Fredrik Höglund, enhetschef Barnoch elevhälsan, ska bjudas in på lämpligt nämndsmöte för att redogöra närmre för
Nytorpsmodellen.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 93

Dnr FN 2021/69

Delårsrapport januari-augusti 2021 för
familjenämnden
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av delåret 2021 samt
måluppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Familjenämndens verksamheter, barn- och utbildningsverksamheten samt individoch familjeomsorgsverksamheten, har tagit fram en rapport för delåret 2021 samt
måluppföljningen och intern kontroll. I rapporten visas även hur verksamheterna
arbetar med Tomelilla kommuns vision och livskvalitetsprogram. Familjenämnden
prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.
Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. Kommunala
vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer.
Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med
budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står
för cirka 10% av kostnaderna.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma
period 2020. Enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre
kostnader för placeringar.
Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.
Överskottet kan hänföras till gymnasiet. Gymnasiets överskott beror dels på lägre
kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever
än budgeterat. Gymnasiet har inga kostnader för skolkort under sommaren.
Kostnaderna för gymnasiet kommer sannolikt att minska under hösten på grund av
färre antal elever än budgeterat men det är för tidigt att säga. Det är svårt att gissa hur
stora kostnaderna är under juli och augusti eftersom pengarna betalas ut i efterskott
för dessa två månader.
Linda Ekelund (V) lyfter frågan om grön arena. Hon önskar att få mer information
om detta eller ett studiebesök.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 93 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt.
Barnperspektivet
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar barns möjligheter till
utbildning och stöd.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Uppföljning sker i årsredovisningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av delåret 2021 samt
måluppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3082.
Delårsrapport familjenämnden jan-aug 2021, handlingsid: Fn 2021.3071.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Fn § 94

Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden
2019-2022 - revidering
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anta förvaltningens förslag till reviderade delegeringsregler
för familjenämnden.

Ärendebeskrivning

Delegeringsregler för familjenämnden antogs 8 januari 2019, Fn § 8/2019,
handlingsid: Fn 2019.3902.
Verksamheten för individ och familj har från och med 2021-09-01 en ny organisation
vilket innebär att tjänsten som 1:e socialsekreterare tas bort och istället förstärks
verksamheten med ytterligare en enhetschef. Omorganisationen påverkar
delegationsordningen då familjenämnden i vissa ärende delegerat direkt till 1:e
socialsekreterare.
Punkterna 4.15, 4.19, 6.17, 6.18, 8.5 och 8.7 läggs till socialsekreterare att besluta om.
Punkterna 3.3, 3.10, 3.15, 4.3, 4.5, 4.20, 4.21, 6.6, 8.21 och 17.5 läggs till enhetschef
att besluta om.
Punkterna 1.2, 1.3 och 2.1 kommunchef ändras till kommundirektör
Punkten 4.12 hans ändras till underåriges

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Delegeringsreglerna för Barn- och utbildningsverksamheten revideras för att bättre
följa nuvarande organisation och riktlinjer. En tidigare revidering gjordes i samband
med Skolinspektionens granskning, föreslagna ändringar är av mer redaktionell
karaktär.
Utöver ovan nämnd revidering så ändras även punkterna 1.2, 1.3 och 2.1
kommunchef ändras till kommundirektör och punkten 4.12 hans ändras till
underåriges.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 94 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.
Barnperspektivet
Inte tillämpligt.
Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.
Uppföljning
Vid varje mandatperiod eller vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende
socialtjänsten.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende
utbildningsverksamheten.

Beslutsunderlag

Fnifu § 139/2021 Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022, handlingsid: Fn
2021.3030.
Fnuu § 37/2021 Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022, handlingsid: Fn
2021.3045.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Delegeringsregler för Familjenämnden Mandatperioden 2019-2022 – reviderad,
handlingsid: Fn 2021.2993.

Tidigare behandling

Fnifu § 139/2021, handlingsid: Fn 2021.3030.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende
socialtjänsten.
Fnuu § 37/2021, handlingsid: Fn 2021.3045.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 94 forts.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende
utbildningsverksamheten.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Nämndsekreterare Johanna Kandell/KFS

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 95

Dnr FN 2019/99

Riktlinjer för sociala bostadskontrakt revidering
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för sociala bostadskontrakt i
Tomelilla kommun enligt förvaltningens förslag med undantag för punkten
”Personer med missbruksproblem” under Prioriterade målgrupper punkt 3, sidan 6
som ska stå kvar.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden antog 2019 Riktlinjer för sociala bostadskontrakt i Tomelilla
kommun, Fn § 30/2020, handlingsid Fn 2020.776. Verksamheten har kartlagt
processen för arbetet med sociala bostadskontrakt och då uppmärksammades
behovet av revidering.
De ändringar som gjorts är att skrivning gällande bistånd enligt 4 kap §2 SoL har
tagits bort (Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.)
Handläggarnas bedömning enligt 4 kap §1 SoL är tillräcklig då den innefattar att
tillgodose den enskildes behov om det inte kan tillgodoses på annat sätt samt
tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Personer med missbruksproblem ingår inte i de prioriterade målgrupperna. Tomelilla
kommun har ett intresse av att ha ett gott samarbete med fastighetsägarna för att
tillförsäkra tillgång till kontrakt och det anses alltför riskabelt för relationen till dessa
att personer med missbruksproblem flyttar in. Verksamheten arbetar med nykterhet,
vilket är individens eget ansvar men med stöd/insatser från öppenvård och eventuellt
behandling. Vid omprövning av bistånd har en punkt tillkommit i riktlinjen. Om
andra personer folkbokför sig på adressen som inte står angivna i hyresavtalet så är
det grund för omprövning av biståndsbeslutet.
Riktlinjen är uppdaterad med gällande regler för Österlenhems uthyrningspolicy.
Socialchef Camilla Andersson uppger att verksamheten inte har den typen av
öppenvård som skulle krävas för målgruppen som har allvarlig
missbruksproblematik. De senaste två åren har ingen fått avslag på grund av
missbruksproblem. Man kan dra slutsatsen att målgruppen inte ansöker om sociala
bostadskontrakt, utan ordnar sitt boende på eget sätt genom familjer eller vänner.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 95 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Sociala bostadskontrakt bidrar till merkostnader i form av uteblivna hyresbetalningar
och i vissa fall flyttstädning och ersättning för återställande av lägenhet. I dessa fall
tas en avbetalningsplan fram för den enskilde att återbetala. Under hösten kommer
verksamheten lämna över skulden till inkasso i de fall man inte följer planen.
Barnperspektivet
Arbetet ska följa bestämmelserna i 1 kap 2§ SoL om att särskilt beakta barnets bästa,
samt 11 kap 10 § SoL om barnets rätt att komma till tals. Barnperspektivet innebär
att arbetet ska göras med särskild beaktan av barnets situation, behov, intressen och
åsikter. I det ingår att göra en bedömning av vilka konsekvenser ett visst beslut kan få
för barnet. Detta innebär att värdera vilka följder olika beslut får för barnet, utan att
för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar. Att vara förälder utgör i sig ingen
rätt till bistånd i form av boende. Förälders förmåga att söka bostad på egen hand
måste utgöra en del i prövningen. Vilka överväganden som gjorts, och hur dessa
påverkar beslutet ska alltid dokumenteras.
Miljöperspektivet
Inte tillämpligt
Uppföljning
Vid varje mandatperiod eller vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att
godkänna revideringen av Riktlinjer för sociala bostadskontrakt.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Beslutsunderlag

Fnifu § 138/2021 Riktlinjer för sociala bostadskontrakt – revidering, handlingsid: Fn
2021.3029.
Riktlinjer sociala bostadskontrakt – revidering, handlingsid: Fn 2021.2990.

Tidigare behandling

Fnifu § 138/2021, handlingsid: Fn 2021.3029.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna revideringen av
Riktlinjer för sociala bostadskontrakt till familjenämnden utan förslag till beslut.

Justerandes sign

16

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 95 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Ekelund (V) yrkar att punkten ”Personer med missbruksproblem” under
Prioriterade målgrupper punkt 3, sidan 6 ska stå kvar.
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Linda Ekelunds (V) yrkande.
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs och följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Linda Ekelunds (V) yrkande.

Omröstning

Med fyra nej-röster mot tre ja-röster beslutar familjenämnden enligt Linda Ekelunds
(V) yrkande.
Nej röstar: Anders Throbäck (S), Anna Sandegren (SD), Linda Ekelund (V) och PerOlof Örnsved (SD).
Ja röstar: Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M) och Carina Persson (L).
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Socialchef Camilla Andersson
Nämndsekreterare Johanna Kandell/KFS

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 96

Dnr FN 2021/28

Plan för kvalitetsuppföljning IFO delår
2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt av nämnden antagen plan för kvalitetsuppföljning ska rapporteras till
nämnden halvårsvis.
Sammanfattning av kvalitetsuppföljning
Det finns en god kännedom ibland de tillfrågade om ansvarsområde för avvikelser
och rutin kring densamma. Detta återses också i redovisningen av den interna
kontrollen. En viss felmarginal kan uppstå vid enkätundersökningar och med det
inräknat får det konstateras att kännedomen kring hantering av avvikelser är mycket
god.
När det gäller Lex Sarah är osäkerheten större. Där 28% av 25 svarande uppger att
de inte känner till var rutinen för Lex Sarah finns.
Under hela 2020 och våren 2021 har arbetsgrupper på IFO metodiskt arbetat med att
ta fram processer och rutiner. Det har medfört en positiv påverkan av det
systematiska kvalitetsarbetet, och att öka kännedomen och samsynen kring bl. a.
bemötande, arbetsordning och arbetssätt.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

I det systematiska kvalitetsarbetet är kvalitetsledningssystemet av vikt att alla känner
till. Under hösten inleds ett arbete med information, rutingenomgång och gemensam
översyn av användarvänligheten av kvalitetsledningssystemet. Målet är att det ska bli
ett naturligt sätt att hämta information om processer, rutiner, lagar och riktlinjer.
I enkätsvaren har det inkommit både förklaringar och förslag på förbättringsåtgärder
vad gäller rutin för händelserapportering och Lex Sarah vilket är positivt utifrån
delaktigheten i kvalitetsarbetet.
Att ha med barnperspektivet i utredningsarbetet är en naturlig del i arbetet, vilket kan
konstateras vid ärendegranskning.
Rutin för att ramavtal och uppföljning av externa aktörer finns det en god rutin för i
den granskning som utförts.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 96 forts.
Enkätundersökning
Juni-augusti har en enkätundersökning gått ut till 30 medarbetare inom IFO, varav 25
svar har inkommit. Enkätsvaren har varit anonyma och vill ta reda på kännedomen
om: - Hur rapporterar man en avvikelse? Var rapporteras den och vem är ansvarig
för utredning och återkoppling?
80% har kännedom om att det är enhetschef som är ansvarig för att en
händelse/avvikelse utreds. 12% har svarat administratör och 1% har svarat
kvalitetschef och 1% har svarat vet ej.
80% har kännedom om var man gör en avvikelserapport och 5% har svarat vet ej.
Enkäten har även ställt två frågor kring Lex Sarah. Vem är ansvarig för en Lex Sarahutredning? Var hittar du beskrivning och rutin för Lex Sarah?
44% har svarat att enhetschef är ansvarig, 36% har svarat socialchef, 16% har svarat
kvalitetschef och 1% har svarat vet ej.
På frågan var hittar du beskrivning och rutin för Lex Sarah har 72% svarat att de vet
och 28% vet ej.
Barnperspektivet i utredningsarbetet
I samtliga av de 10 slumpvis utvalda utredningarna har barnperspektivet beaktats.
Uppföljning av ramavtal följs upp hos externa aktörer.
En kontroll har gjorts på HVB-hem som ingår i ramavtalet för externa aktörer. Här
har gjorts uppföljning och ramavtalet följs.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Metod: Enkäter och intervjuer med ledning och personal. Observation vid
metodmöte. Granskning av rapportering och utredning, ärendegranskning.
Granskning av att ramavtal följs av externa aktörer.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 96 forts.
Uppföljning
Uppföljning görs i Kvalitetsberättelse 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 140/2021 Plan för kvalitetsuppföljning IFO delår 2021, handlingsid: Fn
2021.3031.

Tidigare behandling

Fnifu § 140/2021, handlingsid: Fn 2021.3031.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Socialchef Camilla Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 97

Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till familjenämnden den 24 september 2021.


Anmälda kränkningar augusti 2021 BoU.



Beslut - Revisorerna § 25/2021 Yttrande avseende granskning av samverkan
kring barn och unga i behov av samordnade insatser.



Beslut - Revisorerna § 33/2021 Beslut om ytterligare fördjupad granskning
2021.



Ksau § 131/2021 Dialoger och informationsärenden.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.3083.
Anmälda kränkningar augusti 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.3065.

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Beslut - Revisorerna § 25/2021 Yttrande avseende granskning av samverkan kring
barn och unga i behov av samordnade insatser, handlingsid: Fn 2021.1939.
Beslut - Revisorerna § 33/2021 Beslut om ytterligare fördjupad granskning 2021,
handlingsid: Fn 2021.2821.
Ksau § 131/2021 Dialoger och informationsärenden, handlingsid: Fn 2021.2950.
_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 98

Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden juli och augusti 2021
- Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga juli 2021
Kön

Plats

Kostnad/mån

Placerings

Placerings

start

avslut

Pojke

Forsane
akutboende

247 500:-

2021-05-12

Pojke

SIS Ryds
Brunn

91 800:-

2020-12-19

Pojke

Almaröd AB

28 500:-

2021-03-01

2021-06-18

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Extern Öppenvård
Kön

Plats

Kostnad/mån

Placerings

Placerings

start

avslut

Pojke

Hassela
Mentorskap

28 810:-

2020-12-19

Pojke

Balans

28 320:-

2021-02-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

§ 98 forts.
Vuxen placering
Kön

Plats

Man

Icuro

Kvinna

SIS Örebro

Kostnad/

Placerings

Placerings

mån

start

avslut

50 674:-

2021-03-07

2021-06-03

150 000:-

2021-05-21

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Statistik fattade beslut, April - Juli 2021
Beslut

April

Maj

Juni

Juli

Startade utredningar

7

8

18

15

Avslutade utredningar
med insats

2

2

7

5

Avslutade utredningar
utan insats

14

2

12

4

Uppföljning utredning 11 0
kap § 4a SoL

0

0

2

Förlängd utredningstid
11:2

0

0

1

0

Nerlagda utredningar

0

0

0

0

Övervägande om fortsatt 5
vård 6 kap 8 § SoL

4

5

2

Vård enligt LVU

0

1

2

1

Avslag om vård enligt
LVU

0

0

0

0

Vård enligt LVU upphör 1

1

0

0

Placering i
jourhem/familjehem
enligt SoL

2

0

0

0
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Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt SoL

0

0

0

0

Placering i
stödboende/utsluss

0

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehem
enligt LVU

0

0

2

1

Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt LVU

0

0

0

0

Placering SIS enligt LVU 0

0

0

1

Beviljat strukturerat
öppenvårdsprogram

7

9

9

8

Statistik fattade beslut SoL LVM April - Juli
Beslutstyp

April

Maj

Juni

Juli

Lex Sarah utredningar

0

1

0

0

15

18

10

14

Avsluta utr. Ek bistånd

6

12

11

8

Lägga ner utr. Ek bistånd

3

3

2

2

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

126

107

119

115

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

51

49

59

60

3

3

1

0

Avslag 4:1 SoL

93

75

78

70

Överklagan rätt tid

2

2

1

2

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande över överklagat beslut

2

1

1

3

Ändring överklagat beslut

1

1

0

0

Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Arbetsförberedande
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Sammanträdesdatum
24 september 2021

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan

1

0

0

1

Avsluta utredning

1

1

0

1

Lägga ner utredning

1

0

0

0

Öppenvård familjefrid

0

0

3

0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

0

1

0

0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Avslag 4:1 SoL

1

0

0

0

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

5

1

4

0

Avsluta utredning

1

0

1

0

Utredning yttrande/upplysning

0

1

1

0

Avsluta utredning – avslag

0

0

0

2

Inleda utredning 7 § LVM

0

0

0

1

Avsluta utredning LVM § 11

1

1

0

0

Omedelbart omhändertagande enl 13 §
LVM

0

0

0

0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM

0

0

0

0

Placering LVM hem 25 §

0

1

1

0

Placering HVB hem 27 §

0

0

0

0

Placering HVB hem missbruk

1

1

0

0

Placering HVB hem övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordningen 3:8

0

0

1

0

Yttrande körkortsförordningen 5:2

0

0

1

1

Öppenvård vuxen

0

0

0

0

Avslag öppenvård

0

0

0

0

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Vuxenenheten

Beslutstyp

April

Maj

Juni

Juli

Överklagan

0

0

0

0

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Justerandes sign

25

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Yttrande över överklagat beslut

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL

4

3

1

3

Avsluta utredning

2

3

1

5

Bevilja andrahandskontrakt

0

0

2

0

Avslag 4:1

2

2

2

3

Överklagan rätt tid

1

0

1

0

Ändring av överklagat beslut

1

0

1

0

Boendekontrakt

Placeringar av barn och unga augusti 2021
Kön

Plats

Kostnad/mån

Pojke

Forsane Akut 255 750 :-

Placeringssta Placerings
rt
avslut
2021-05-12

boende
Flicka

SIS Ryds
Brunn

Pojke

Almaröd AB

155 800:-

2021-07-13

28 500:-

2021-03-01

Extern Öppenvård

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Kön
Pojke

Plats
Hassela
Mentorskap

Kostnad/mån
16 080:-

Placerings

Placerings

start

avslut

2020-12-09
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§ 98 forts.
Vuxen placering
Kön
Kvinna

Plats
SIS Örebro

Kostnad/

Placerings

Placerings

mån

start

avslut

155 000:-

2021-05-21

Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Statistik fattade beslut, Maj - Augusti 2021
Beslut

Maj

Juni

Juli

Augusti

Startade utredningar

8

18

15

7

Avslutade utredningar
med insats

2

7

5

1

Avslutade utredningar
utan insats

2

12

4

1

Förlängd utredningstid
11:2

0

1

0

0

Uppföljning utredning 11 0
kap § 4a SoL

0

2

1

Nerlagda utredningar

0

0

0

0

Övervägande om fortsatt 4
vård 6 kap 8 § SoL

5

2

0

Vård enligt LVU

1

2

1

2

Avslag om vård enligt
LVU

0

0

0

0

Vård enligt LVU upphör 1

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehem
enligt SoL

2

2

0

0

Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt SoL

0

0

0

0
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Placering i
stödboende/utsluss

0

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehem
enligt LVU

0

2

1

2

Placering i akuthem HVB- 0
hem enligt LVU

0

0

0

Placering SIS enligt LVU 0

0

1

0

Beviljat strukturerat
öppenvårdsprogram

7

9

4

7

Statistik fattade beslut SoL och LVM maj – augusti 2021
Beslutstyp

Maj

Juni

Juli

Augusti

Lex Sarah utredningar

1

0

0

0

Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL

18

10

14

17

Avsluta utr. Ek bistånd

12

11

8

5

Lägga ner utr. Ek bistånd

3

3

2

3

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

107

119

115

93

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

49

59

60

49

3

1

0

5

Avslag 4:1 SoL

75

78

70

55

Överklagan rätt tid

2

1

2

2

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande över överklagat beslut

1

1

3

1

Ändring överklagat beslut

1

0

0

1

Utredning 11:1 ansökan

0

0

1

0

Avsluta utredning

1

0

1

0

Ekonomiskt bistånd
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Arbetsförberedande

Familjefrid
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Lägga ner utredning

0

0

0

0

Öppenvård familjefrid

0

3

0

0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

1

0

0

0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Avslag 4:1 SoL

0

0

0

0

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

1

4

0

0

Avsluta utredning

0

1

0

1

Utredning yttrande/upplysning

1

1

0

0

Avsluta utredning – avslag

0

0

2

0

Inleda utredning 7§ LVM

0

0

1

0

Avsluta utredning LVM § 11

1

0

0

0

Omedelbart omhändertagande enl 13 §
LVM

0

0

0

0

Ansökan om vård enl 11 § LVM

0

0

0

0

Placering LVM hem 25 §

1

1

0

0

Placering HVB 27 §

0

0

0

0

Placering HVB hem - missbruk

1

0

0

0

Placering HVB hem – övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordning 3:8

0

1

0

0

Yttrande körkortsförordning 5:2

0

0

1

0

Öppenvård vuxen

0

0

0

1

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

3

1

3

0
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Vuxenenheten

Bostadskontrakt
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL
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Avsluta utredning

3

1

5

0

Bevilja andrahandskontrakt

0

2

0

0

Avslag 4:1

2

2

3

1

Överklagan rätt tid

0

1

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

1

0

0

Domar och beslut, april - augusti 2021
Meddelande från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 19 april. Mål nr. B
3967-20.
Handlingsid. Fn 2021-1552
Meddelande om att dom från 18 mars 2021 har vunnit laga kraft.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 24 juni 2021. Mål nr. 1859-21.
Handlingsid. Fn 2021-2334
Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Delat domslut från Ystad Tingsrätt meddelat 2 juli 2021. Mål nr. 2277-20.
Handlingsid. Fn 2021-2396.
Dom meddelad gällande att den tilltalade döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel 8
kap 7 § 1 st brottsbalken.
Domslut från Förvaltningsrätten meddelad 7 juli 2021. Mål nr. 5472-21
Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

Handlingsid. Fn 2021.2420
Dom meddelad gällande beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten beslutar att vård med stöd av 1 § andra
stycket 0ch 2 § LVU gäller omedelbart.
Meddelande från Ystad Tingsrätt 13 juli 2021. Mål nr. T 1134-21.
Handlingsid. Fn. 2021.2484.

Justerandes sign
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§ 98 forts.
Dom meddelad om växelvis boende, domen har vunnit laga kraft den 9 juli 2021.
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 6 augusti 2021. Mål nr.
2987-21
Handlingsid. Fn 2021.2679
Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 141/2021 Redovisning av anmälningsärende juli och augusti 2021,
handlingsid: Fn 2021.3032.

Tidigare behandling

Fnifu § 141/2021, handlingsid: Fn 2021.3032.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att godkänna informationen
och lägger densamma till handlingarna.
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_________
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Fn § 99

Redovisning av statistik och kostnader
juli och augusti 2021 - Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kostnader och statistik för januari – augusti 2021 gällande individoch familjeomsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 142/2021 Redovisning av statistik och kostnader, handlingsid: Fn
2021.3033.
Redovisning, administratörer Jenny Delfin och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn
2021.2930.

Tidigare behandling

Fnifu § 142/2021, handlingsid: Fn 2021.3033.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen till
handlingarna.
Signature reference: d7f1fdcf-57c6-4789-a5fc-664167e9604a

_________

Justerandes sign

32

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 september 2021

Fn § 100

Dnr FN 2020/124

Familjecentral alternativt familjecentrum
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att
starta en öppen förskola som samverkar med öppenvården kring familjer för det fall
att samverkan mellan kommunen, Capio och regionen inte kommer vidare, samt tar
fram en kostnadskalkyl till familjenämndens nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

På mötet lyfter Anders Throbäck (S) frågan om familjecentral alternativt
familjecentrum.

Tidigare behandling

Familjenämnden § 89/2021 Familjecentral, handlingsid: 2021.2922.
Familjenämnden beslutar att presidiet tillsammans med tjänstemän ska lägga upp en
plan för arbetet framåt.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se
över möjligheterna att starta en öppen förskola som samverkar med öppenvården
kring familjer för det fall att samverkan mellan kommunen, Capio och regionen inte
kommer vidare, samt tar fram en kostnadskalkyl till familjenämndens nästa
sammanträde.
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Ewa Carnbrand (M) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till Anders Throbäcks
(S) yrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finns ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Anders
Throbäcks (S) yrkande.
_________
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§ 100 forts.
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
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Socialchef Camilla Andersson
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