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§2
§3
§4

Dialoger och informationsärenden 2022
Familjecentral
Verksamhetsplan IFO 2022
Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla
kommun
§5
Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde
§6
Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan
§7
Remiss - strategi för medborgardialog
§8
Medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola
§9
Beslutsattestanter 2022
§ 10
Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022
§ 11
Ansökan om föreningsbidrag inom familjenämndens område – 2022
§ 12
Lindesborgsskolan – nybyggnation
§ 13
Delegeringsbeslut 2022
§ 14
Anmälningsärenden 2021
§ 15
Anmälningsärenden 2021 december – Fnifu
§ 16
Redovisning av statistik och kostnader december 2021 - Fnifu
_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 1

Dnr FN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Covid-19: Det är ett ansträngt läge. De som kan jobbar hemifrån och möten
blir digitala. Arbetsuppgifter och medarbetare kan vid behov omfördelas över
verksamhetsgränserna för att täcka upp för varandra. Fortsatt risk- och
konsekvensbedömning görs kontinuerligt.

•

Rekrytering: Enhetschef Isabell Ahl slutar i mars. Rekrytering pågår för att
hitta en ersättare. Intervjuer har skett med ett par kandidater.

•

Lex Sarah: Socialchefen redovisar två Lex Sarah-utredningar som gäller
missförhållande och risk om missförhållande. Händelserna bedöms inte så
allvarliga att de skickas vidare till IVO. Verksamheten kommer att vidta
åtgärder för att händelserna inte ska upprepas.

•

Det har varit en lugn julperiod för personalen inom individ- och
familjeverksamheten, inget drastiskt som inträffat.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

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

Covid-19/Skolstart 2022: Det är ett ansträngt läge med både personal och
elever som är borta från skolan. Det är ganska likt läget vi hade i mars 2020.
Det har varit en stängning på fritids i Brösarp nyligen där fritids var tvunget
att stänga på eftermiddagen på grund av liten personalstyrka. Behov kan
finnas av att omfördela personal. Flera rektorer är hemma på grund av smitta,
karantän och i väntan på provsvar. Dock kan de flesta av dem jobba
hemifrån.

•

Grundskolans kursplaner i samtliga ämnen kommer att förändras till läsåret
2022/2023. Detta kommer att innebära att skolorna behöver ha fokus på

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 1 forts.
implementeringen för att förändra sin planering och genomförande av
undervisning samt bedömning av elevernas lärande. Det finns även ett förslag
om förändrade timplaner där till exempel elevens val försvinner. Dock är
inget beslut taget kring detta.
•

SÖSK-kommunerna arbetar för att ta fram ett gemensamt säkerhetsprogram
där utbildning ges i inrymning och dödligt våld, eventuellt tillsammans med
polisen.

•

Brösarp – lägesuppdatering: Ewa Carnbrand (M) informerar om att arbetet
kring utvecklingen av utemiljön i Ur- och skurförskolan i Brösarp stannade
av på grund av att man behövde ta in ett annat byggföretag. Ett nytt
byggföretag har anlitats och tjänstemän på kommunen ritar och ansöker om
bygglov. Utekök och uteklassrum väntas komma på plats under 2022. I
planeringen finns även tankar på ett tillkommande växthus.

•

Charlotte Rosdala (C) meddelar att det blir ett besök på Grön Arena längre
fram när smittspridningen avtagit.

•

Anders Throbäck (S) undrar kring den uppsökande verksamheten kring barn
som börjar i förskolan. Biträdande skolchef meddelar att när ett barn fyller 3
år och har rätt till 15 timmars förskola så skickas ett erbjudande om att börja
förskolan ut. Därefter skickas informationen ut varje år till barnet. Vi har bra
täckning på området och vi ligger högt nationellt sett.

•

Roger Persson (S) undrar kring säkerheten vid hämtning och lämning vid
skolorna i kommunen när det kommer till skolskjuts. Biträdande skolchef tar
med sig frågan och svarar vid nämnden i april.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.206.
_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 2

Dnr FN 2020/124

Familjecentral
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för ärendets utveckling:
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om att förvaltningen har haft ett möte
med Capio och Region Skåne där förvaltningen uppfattar en vilja från samtliga parter
att gå vidare i frågan kring samverkansavtal och gemensam lokal för verksamheten.
Gällande lokaler så är det före detta Bodygallerian på Skolgatan som är aktuell. Capio
och Region Skåne ställer sig också positiva till lokalen.
Förvaltningen kommer skicka handlingar till bygglovsavdelningen när
brandskyddsbeskrivningen inkommit.
Ritningsunderlaget kommer sedan att skickas till Regionfastigheter.
Uppföljning
Vid varje sammanträde för familjenämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.207.

Tidigare behandling
Fn § 112/2020:

Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till
familjenämnden i december.

Justerandes sign

5

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 2 forts.
Fn § 122/2020:
Familjenämnden beslutar lämna underlaget vidare till investeringsberedningen för
vidare handläggning.
Fn § 89/2021:
Familjenämnden beslutar att presidiet tillsammans med tjänstemän ska lägga upp en
plan för arbetet framåt.
Fn § 100/2021:
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.
Fn § 109/2021:
Familjenämnden beslutar ansöka om medel från sociala investeringsfonden om
590 000 kr för verksamhetskostnader samt kostnad för lokal.
Familjenämnden beslutar att familjecentrumet ska stå klart senast den 1 september
2022.
Familjenämnden beslutar att uppföljning i ärendet redovisas på varje kommande
sammanträde med familjenämnden.
Fn § 115/2021:
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Fn § 131/2021:
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 3

Dnr FN 2021/116

Verksamhetsplan IFO 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I verksamhetsplanen för 2022 beskriver individ- och familjeverksamheten följande:
Verksamhetens uppdrag
Omvärldsbevakning som berör verksamheten
Nulägesanalys
Vad verksamheten vill uppnå
Vad som behöver göras 2022 och vem som är ansvarig
Långtidsplanering
Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i
nämnden av verksamhetsplanen sker inte.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 3 forts.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts
förslag till familjenämnden
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 3/2022, handlingsid: Fn 2022.165.
Verksamhetsplan 2022 familjenämnden, handlingsid: Fn 2022.51.

Tidigare behandling
Fnifu § 3/2022:

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign

8

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 4

Dnr FN 2021/124

Informationsärende - Uppföljning av
granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Beslutsunderlag

Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun,
handlingsid: Fn 2021.4120.
Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Fn
2021.4119.
SLUTLIG Uppföljning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Fn
2021.4117.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Revisionen

Justerandes sign
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Fn § 5

Dnr FN 2022/5

Ordförandeförslag - Stipendium
meritvärde
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i
grundskolans årskurs nio för elever inskrivna i skolor i Tomelilla kommun som
uppnått minst 300 meritpoäng av 340 möjliga.
Familjenämnden beslutar att inrätta ett stipendium som ska delas ut till elever som
har gjort stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio.
Familjenämnden beslutar att dessa två stipendier ska delas samtidigt.
Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska
återkomma före 1 april 2022 med förslag till familjenämnden.

Ärendebeskrivning

Alliansen i Tomelilla föreslår att stipendier för goda skolresultat inrättas och delas ut
till alla elever i skolår nio som uppnått 300 meritpoäng av 340 möjliga. Stipendiet
utdelas med 1 000 kr per elev i form av presentkort samt diplom.
Stipendiet utdelas utifrån likställighetsprincipen till alla grundskoleelever i årskurs nio
oavsett vald skola.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Alliansen i Tomelilla kommun föreslår vidare att förvaltningen under våren 2022
även ges i uppdrag att återkomma med förslag på premiering av elevers avsevärda
förbättring av meritresultat till årskurs nio.

Familjenämndens ordförandes förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i
grundskolans årskurs nio bosatta i Tomelilla kommun som uppnått minst 300
meritpoäng av 340 möjliga.
Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska
återkomma före 1 april 2022 med förslag till nämnden.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 5 forts.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, Charlotte Rosdala (C), handlingsid: Fn
2022.190.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Ekelund (V) yrkar att stipendium ska delas ut både till de elever som har höga
meritvärde och de elever i årskurs 8 och 9 som gjort en utvecklingsresa
betygsmässigt, samt att eleverna ska få ta del av stipendierna om de är inskrivna i
verksamheten, oavsett folkbokföringskommun och att dessa stipendier ska delas ut
samtidigt.
Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M) och Anna Sandegren (SD) yrkar bifall till
Linda Ekelunds (V) yrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Linda
Ekelunds (V) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Fn § 6

Dnr FN 2022/6

Ordförandeförslag - Kostnadsfria
mensskydd i grundskolan
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor.
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022.

Ärendebeskrivning

Alliansen i Tomelilla kommun vill att mensskydd ska finnas tillgängligt kostnadsfritt
på alla kommunens grundskolor.
Mens ska inte vara en ekonomisk fråga för barn och unga. Att kostnadsfritt få
tillgång till mensskydd för unga kan utjämna sociala och ekonomiska skillnader, vilket
också positivt kan bidra till mer jämlik hälsa.
Ett kostnadsfritt tillhandahållande av mensskydd avdramatiserar det så ofta
tabubelagda ämnet mens, vilket öppnar upp för en bättre förståelse och en positivare
skolgång för våra barn och unga.

Familjenämndens ordförandes förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor.
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022.

Beslutsunderlag
Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan, Charlotte Rosdala (C),
handlingsid: Fn 2022.191.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M) och Anna Sandegren (SD) yrkar bifall till
familjenämndens ordförandes förslag till beslut.
_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 6 forts.
Beslutet skickas till:

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Fn § 7

Dnr FN 2021/106

Remiss - strategi för medborgardialog
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen strategi för medborgardialog enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat förslag på strategi för medborgardialog till
nämnderna för yttrande.
Förslag till yttrande:
Vår utgångspunkt är att strategin för medborgardialog är tänkt som ett stöd för
nämnder och andra som möter medborgare med syfte att föra en organiserad dialog
om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om
syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering,
genomförande och om omhändertagande av resultat. I strategin redogörs också för
den så kallade delaktighetstrappan, vilken är viktigt. Nedan beskrivs olika
förtydligande eller ändringar som vi tycker bör övervägas innan strategin för
medborgardialog slutligen antas.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Avsnittet ”1.Varför medborgadialog? - Syfte
I en strategi för medborgardialog är viktigt att lyfta fram hur synpunkter når
kommunen från kommuninvånare i form av föräldrar/vårdnadshavare/barn/elever i
förskola/skola och barn/familjer/vuxna i socialtjänsten och alla andra som är i
kontakt med kommunen utifrån ett medinflytandeperspektiv.
Därför är det viktigt att nämna redan existerande samrådsfora för medinflytande som
finns i kommunen och som utgör det dagliga medinflytandesystemet. Det är ju allt
som oftast i den kommuninvånarnära verksamheten, som i vardagen avgörande delar
av medborgardialog och medborgainflytande sker. Att utelämna ovanstående riskerar
att förfela syftet med det strategin för medborgardialog ska fånga in.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 7 forts.
Vi har tolkat medborgardialogen i föreliggande strategi vara en bredare dialog mellan
politik/tjänstepersoner (tjänstepersoner bör användas i stället för tjänstemän som det
står på några ställen i strategin) och kommuninvånare, där politiken representerar
Tomelilla kommun, inte sitt politiska parti, och där frågan/frågorna för dialog inte
redan är besvarade/beslutade.
Familjenämnden föreslår att ett omtag sker kring inledande skrivningarna i avsnittet
som rör syftet med medborgardialogen – Varför medborgardialog, enligt ovan
beskrivet för ökad systematik och tydlighet.
Avsnittet ”2. Delaktighetstrappan”
Att exemplifiera frågeställningar för medborgardialogen som avses i föreliggande
strategi låter sig inte göras men bör i vart fall placeras in på ”rätt trappsteg i
delaktighetstrappan”. En avvägning bör göras kring var den bredare dialogen med
politik och tjänstepersoner passar bäst in i förhållande till redan befintliga kanaler för
medinflytande (medborgarinflytande).
Avsnitt ”3. Metod och förhållningssätt och 4. Strategin är första steget”

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Större delarna av avsnitt 3 handlar mer om förhållningssätt än metod. Genom att ta
delar från avsnitt 4 Strategin är första steget till avsnitt 3, exempelvis ”Är frågan
påverkningsbar?” ”Är vi påverkningsbara?” Och flytta sådant som mixade grupper
och andra mer konkreta delar av utförande/uppställning från avsnitt 3 till avsnitt 4 så
kommer strategin öka i stringens. Efter ovan föreslagen innehållsflytt döps
förslagsvis avsnitt 3 till ”Förhållningssätt” och avsnitt 4 till ”Metod” alternativt
”Genomförande”.
Genom att beskriva inflytande som redan sker och med ökad stringens avseende
innehållet under de olika avsnitten i strategin, tror vi att strategin blir både tydligare
och mer användbar som hjälpmedel när medborgardialoger ska genomföras.
Det blir också tydligare på vilken nivå i kommunens organisation medborgardialog
enligt föreliggande strategi genomförs och på vilka övriga nivåer dialoger mellan
verksamheter och kommuninvånare fortlöpande förs i varierande former.
Ekonomiska konsekvenser
Inte relevant.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 7 forts.
Barnperspektivet
Inte relevant.
Miljöperspektivet
Inte relevant.
Uppföljning
Inte relevant.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen strategi för medborgardialog enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Fnuu § 2/2022, handlingsid: Fn 2022.153.
Remiss strategi för medborgardialog, handlingsid: Fn 2022.22.
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Fn 2021.3840.

Tidigare behandling
Fnuu § 2/2022:

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen strategi för medborgadialog enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

_________

Beslutet skickas till:
Politisk referensgrupp för strategi för medborgardialog.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 8

Dnr FN 2021/113

Medborgarinitiativ - Bättre och roligare
skolgård på Smedstorps skola
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Yttrande:

Skolchef Johan Holmqvist föreslår efter möte med medborgarinitiativtagaren att
förslaget tas med till budgetberedningen inför budget 2023.
Ekonomiska konsekvenser
Inte relevant i detta skede.
Barnperspektivet
Barn och elever har rätt till en stimulerande och säker arbetsmiljö.
Miljöperspektivet
Inte relevant.
Uppföljning
Under budgetberedningen.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Fnuu § 3/2022, handlingsid: Fn 2022.154.
Medborgarinitiativ – Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola, handlingsid:
Fn 2021.3913.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 8 forts.

Tidigare behandling
Fnuu § 3/2022:

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 9

Dnr FN 2021/117

Beslutsattestanter 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning
samt individ- och familjeomsorgen för år 2022, samt delegerar till skolchefen och
socialchefen att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
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.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för
verksamhetsåret.

Utskottens förslag till familjenämnden

Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och
familjeomsorgen för år 2022, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar
under året utse nya beslutsattestanter.
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning
för år 2022, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya
beslutsattestanter.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 9 forts.

Beslutsunderlag

Fnifu § 15/2022, handlingsid: Fn 2022.177.
Fnuu § 4/2022, handlingsid: Fn 2022.155.
Attestantförteckning IFO 2022, PDF, handlingsid: Fn 2022.320.
Attestantförteckning BoU 2022, PDF, handlingsid: Fn 2022.319.

Tidigare behandling
Fnifu § 15/2022:

Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och
familjeomsorgen för år 2022, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar
under året utse nya beslutsattestanter.
Fnuu § 4/2022:
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning
för år 2022, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya
beslutsattestanter.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 10

Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden
2019-2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
tillägg, handlingsid: Fn 2022.50.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår tillägg till familjenämndens delegeringsregler i enlighet med
punkt 6.22 i bilagan: C 2101 Delegeringsregler för familjenämnden mandatperioden
2019-2022, tillägg, handlingsid: Fn 2022.50.
Den 1 januari 2022 trädde lag (2021:530) om informationssamtal i kraft. Lagen rör
informationssamtal som avses i 5 kap. 3 a § socialtjänstlagen och som hålls med
föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
Det föreligger inga delegeringsförbud och de paragrafer som är i behov av delegering
är §§ 5, 6 och 8 gällande beslut om informationssamtal och utfärdande av
samtalsintyg.
Delegat är familjebehandlare.
Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Barnperspektivet
Om föräldrarna genom informationssamtal kan kommunicera under sakkunnig
ledning torde det på alla sätt vara positivt för barnet (en).
Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.
Uppföljning
Vid behov eller vid start av mandatperiod.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 10 forts.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts
förslag till familjenämnden

Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
tillägg, handlingsid: Fn 2022.50.

Beslutsunderlag

Fnifu § 16/2022, handlingsid: Fn 2022.178.
Förslag till tillägg i familjenämndens delegeringsregler, handlingsid: Fn 2022.50.

Tidigare behandling
Fnifu § 16/2022:

Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
tillägg, handlingsid: Fn 2022.50.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Individ- och familjeomsorgen

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 11

Dnr FN 2021/119

Ansökan om föreningsbidrag inom
familjenämndens område - 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att bevilja Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour
föreningsbidrag om 218 000 kr för verksamhetsåret 2022, samt uppmanar Freezonen
att fortsättningsvis inkomma med ansökan innan ansökningstiden har gått ut.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden antog under 2020 riktlinjer för att årligen bevilja bidrag till ideella
föreningar. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att kommunens
invånare får tillgång till likvärdig socialtjänst med hög kvalitet. Föreningarnas
verksamheter utgör ett komplement till nämndens egna insatser. Frivilligt socialt
arbete ska utgöra grunden och främja gemenskap, engagemang och jämställdhet i
samhällslivet.
För verksamhetsåret 2021 inkom två ansökningar och Freezonen beviljades bidrag på
218 000 kr.
Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2022 är 2021-12-01.
Freezonen inkom 2121-12-13 med sin ansökan gällande kommande verksamhetsår.
Verksamheten finner förseningen som skälig därav bör Freezonen beviljas 218 000 kr
för 2022.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Ur ansökan:
”Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour stöttar och hjälper Tomelilla kommuns
invånare som är drabbade av våld eller brott genom sitt stödlinje och öppen
mottagning samt stödbuss och arbetar förebyggande mot våld och brott i Tomelilla
kommun, samt sydöstra Skånes kommuner.
Vi ansöker om stöd på 218 000 sek från Tomelilla kommun för 2022 för att vi skall
kunna fortsätta vår verksamhet. Vår verksamhet stöttar och hjälper Tomelilla
kommuns invånare sedan 1991 och för mer information, protokoll från årsmöte och
annat material vänligen se vår hemsida www.freezone.se Vi är den enda
Brottsofferjouren i kommunen och den enda kvinnojouren som hjälper våldsutsatta
kvinnor som är brottsoffer och som polisen förmedlar till oss. Vi bidrar aktivt för att
samverka med både kommunen, myndigheter och andra föreningar, vi är aktiva i

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 11 forts.
Våld i Nära Relationens gruppen i SÖSK b.l.a. Vi hjälper våldsutsatta HBTQ
personer samt killar och män i Tomelilla. Vår jours personal och volontärer har
särskild kompetens i hedersrelaterad våld och våld mot kvinnor. Vi tillhandahåller
vittnesstöd och genom vår stödlinje, som består av öppen mottagning, stödbussen,
genom stödtelefon, stödchatt och mail samt videomöte hjälper vi kommunens
invånare som vänder sig till oss samt de polisen vidareförmedlar till oss.”
Ekonomiska konsekvenser
I budgeten för 2022 är 218 000 kr avsatt till föreningsbidrag.
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
Ny ansökningsperiod för 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att bevilja Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour
föreningsbidrag om 218 000 kr för verksamhetsåret 2022.

Beslutsunderlag
Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.208.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Ekelund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Carnbrand (M) och Anna Sandegren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut med en uppmaning till föreningen att inkomma med handlingarna i tid.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 11 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Ewa
Carnbrands (M) och Anna Sandegrens (SD) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 12

Dnr FN 2019/32

Lindesborgsskolan – nybyggnation
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan.

Ärendebeskrivning

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Familjenämnden har sedan tidigare, FN 2019/32, tagit fram en skolutredning
avseende skolorganisationen i Tomelilla tätort. Familjenämnden beslutade, våren
2020, att skolorganisationen i tätorten fortsatt skulle bestå av två f-6 skolor och en 7–
9 skola. Under våren 2021 genomfördes en teknisk undersökning av
Lindesborgsskolan, rapport 2021-04-19. Undersökningen visade på en skola i behov
av omfattande renovering/ombyggnation alternativt nybyggnation av en f-6 skola
vilken ersätter befintlig skola (Lindeborgsskolan). Undersökningen från våren 2021
ställer upp dessa två alternativ och redovisar en jämförelse mellan alternativen
renovering/ombyggnation och nybyggnation. Familjenämnden har vid sitt möte i
december 2021 tagit del av en sammanfattande rapport gällande vägvalsfrågan bygga
om eller bygga nytt, ”Skollokaler-tätorten-Tomelilla kommun”? För att kunna arbeta
vidare med Lindesborgsskolans renovering alternativt nybyggnation av f-6 skola
krävs beslut kring nybyggnation alternativt renovering.
Uppskattade kostnader i samband med ovan nämnda undersökning som gjorts av
Lindesborgsskolan ger att en renovering med en i sammanhanget smärre tillbyggnad
skulle kosta cirka 115 miljoner vilket ska jämföras med en uppskattad kostnad om
cirka 175 miljoner för total nybyggnation. Kostnadsuppskattningar avseende så stora
byggprojekt som omfattande renovering alternativt nybyggnation av skola är svåra att
exakt prognosticera. Förhållandet i förevarande fall mellan renoveringskostnad och
nybyggnadskostnad, där den senare är cirka 50% mer kostnadskrävande får anses
rimligt. Avgörande för valet mellan omfattande renovering (med smärre tillbyggnad)
och nybyggnation, utöver direkta investeringskostnader är framtida drifts-och
underhållskostnader och skolbyggnadens möjligheter att möta dagens samt
framtidens krav på en skolbyggnad, en tidshorisont om cirka 40–50 år. En
omfattande renovering leder till en skola av bra standard men med kvarvarande
hinder avseende layout, brukbarhet, kapacitet och flexibilitet. Vidare kvarstår
förmodat underhållsarbete inom en relativt kort tidshorisont. Okända faktorer såsom
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 12 forts.
ev. konstruktionsbrister och annat som utredningen av Lindesborgsskolan inte ringat
in, kan aktualiseras vid en renovering.
Lindesborgsskolans nuvarande status, de åtgärder som behövs göras, skolbyggnadens
ålder, jämförelser avseende/kapacitet/flexibilitet/brukbarhet gör att valet mellan
renovering och nybyggnation bör bli en nybyggnation.
Ekonomiska konsekvenser
Såväl en omfattande renovering som en nybyggnation av skollokaler innebär ökade
kapitalkostnader och därigenom ökad hyra. Både en renovering och en nybyggnation
leder normalt till sänkta driftskostnader där en nybyggnation förmodas ha lägre
direkta driftskostnader (vent, vatten, uppvärmning etc) än en renovering. En ökad
hyreskostnad leder till ökad skolpeng till fristående aktörer, då kommunens
genomsnittshyra för skollokaler ökar (hyresbidraget höjs).
Barnperspektivet
Att våra skollokaler inklusive utemiljö håller hög standard och har stimulerande miljö
är direkt gynnsamt ur ett barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Byggnader och uppförande av byggnader kan initialt belasta vår miljö men kan vara
gynnade på sikt. Nya energisnåla byggnader med minskade driftskostnader, med
miljöskonsamma material vilka byggs för att kunna brukas under många år, är en
åtgärd för att bevara eller förbättra vår miljö.
Uppföljning

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.209.
Fn § 27/2020 Utredning om framtida skolorganisation, handlingsid: Fn 2020.772.
Skolutredning, slutlig, handlingsid: Fn 2020.495.
Lindesborgsskolan – Utredning av Arkitektur och Byggledning 05 AB, 2021-04-19,
reviderad 2021-04-20, handlingsid: Fn 2022.199.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

§ 12 forts.
Skollokaler – tätorten-Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2021.4047.
Fn § 129/2021 Dialoger och informationsärenden 2021, handlingsid: Fn 2022.92.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Throbäck (S), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa
Carnbrand (M) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Kommunstyrelsens investeringsberedning
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Fn § 13

Dnr FN 2022/4

Delegeringsbeslut 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälan av delegeringsbeslut december 2021 - januari 2022.
När
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-16
2021-12-29
2022-01-14

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

2022-01-14

2022-01-20
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19

Vad
Vem
Förtursanvisning av plats
Enhetschef Centrala barninom förskole- och
och elevhälsan
fritidshemsverksamheten
Förtursanvisning av plats
Enhetschef Centrala barninom förskole- och
och elevhälsan
fritidshemsverksamheten
Beslut om inackorderingsstöd, Skolchef
9 st
Beslut om mottagande i
Enhetschef Centrala barngrundsärskola eller
och elevhälsan
gymnasiesärskola
Beslut om mottagande i
Enhetschef Centrala barngrundsärskola eller
och elevhälsan
gymnasiesärskola
Tidigare skolstart och
Enhetschef Centrala barnundantag från skyldigheten att och elevhälsan
fullgöra skolplikt i
förskoleklass
Beslut om tilläggsbelopp
Enhetschef Centrala barnoch elevhälsan
Beslut om tilläggsbelopp
Enhetschef Centrala barnoch elevhälsan
Beslut om tilläggsbelopp
Enhetschef Centrala barnoch elevhälsan
Beslut om inackorderingsstöd, Skolchef
9 st

Justerandes sign
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§ 13 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.210.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

_________
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Fn § 14

Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till familjenämnden den 28 januari 2022.
•

Anmälda upplevda kränkningar december 2021.

•

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Lindesborgsskolan.

•

Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-01-13, §§ 1-4.

•

Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-01-17, §§
1-17.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.211.
Anmälda upplevda kränkningar december 2021, handlingsid: Fn 2022.201.

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Lindesborgsskolan Dnr 20209160_3_Bortredigerad, handlingsid: Fn 2022.203.
_________

Justerandes sign

31

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 januari 2022

Fn § 15

Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 december Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Placeringar av barn och unga december 2021
Plats

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

Barn och
mamma

Grödby

119 130:-

2021-10-08

Flicka

SIS Ryds
Brunn

257 300:-

2021-07-13

Pojke

Almaröd AB

36 100:-

2021-03-01

2021-12-19

gården

Extern Öppenvård

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Kvinna

HVB/SIS

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

Humana
Social
Utveckling

23 900:- (nov)

2021-09-24

HVB/SIS

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

SIS Örebro

30 000:-

2021-05-21

Vuxen placering

Kvinna
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§ 15 forts.
Kvinna

Ramlösa social 62 775:utveckling

2021-09-24

Statistik fattade beslut, september 2021 – december 2021

Signature reference: a124c4be-fd8a-4af5-9817-10a27e28680a

Beslut

september

oktober

Startade utredningar

7

19

15

19

Avslutade
utredningar med
insats

2

1

1

11

Avslutade
utredningar utan
insats

2

0

2

3

Förlängd
utredningstid 11:2

1

0

0

1

Uppföljning
utredning 11 kap §
4 a SoL

0

0

0

0

Nerlagda
utredningar

0

0

0

0

Övervägande om
fortsatt vård 6 kap 8
§ SoL

0

3

2

6

Vård enligt LVU

0

1

0

0

Avslag om vård
enligt LVU

0

0

0

0

Vård enligt LVU
upphör

0

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehe
m enligt SoL

2

0

0

0
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november

december

Familjenämnden
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§ 15 forts.
Placering i
akuthem/HVBhem enligt SoL

0

0

0

0

Placering i
stödboende/

0

0

0

1

Placering i
jourhem/familjehe
m enligt LVU

0

0

1

1

Placering i
akuthem/HVBhem enligt LVU

0

0

0

1

Placering SIS enligt
LVU

0

0

0

0

utsluss

Statistik fattade beslut SoL och LVM under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31
Beslutstyp

Sept

Okt

0

0

0

0

Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL

10

17

18

20

Avsluta utr. Ek bistånd

10

14

10

26

2

0

6

4

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

97

92

96

116

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

59

48

44

49

Arbetsförberedande insats

8

14

0

3

Avslag 4:1 SoL

52

52

48

61

Överklagan rätt tid

4

3

1

4

Överklagan avvisas

0

0

1

1

Lex Sarah

Nov

Dec

Ekonomiskt bistånd
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Lägga ner utr. Ek bistånd
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§ 15 forts.
Yttrande över överklagat beslut

4

4

1

4

Ändring överklagat beslut

0

0

0

1

Utredning 11:1 ansökan

0

2

2

0

Avsluta utredning

0

0

0

3

Lägga ner utredning

0

0

0

0

Öppenvård familjefrid

0

2

1

1

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

0

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 0

0

0

0

Avsluta utredning

0

0

0

0

Utredning yttrande/upplysning

1

0

3

1

Avsluta utredning – avslag

0

0

0

1

Inleda utredning 7 § LVM

0

1

0

1

Avsluta utredning LVM § 11

0

0

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

0

0

0

Placering HVB hem 27 §

1

0

0

0

Placering HVB hem - missbruk

1

0

0

0

Familjefrid
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Vuxenenheten

Placering HVB hem – övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordning 3:8

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordningen 5:2

0

0

1

0

Öppenvård vuxen

1

0

0

0

Avslag öppenvård

0

0

0

0

Justerandes sign
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§ 15 forts.
Överklagan

0

0

0

0

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande överklagat beslut

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL

6

3

1

0

Avsluta utredning

2

8

0

0

Bevilja andrahandskontrakt

1

6

0

2

Avslag 4:1

0

0

0

1

Överklagan rätt tid

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Bostadskontrakt

Delegationsbeslut i december
2 placeringsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL – enhetschef Isabell Ahl
2 placeringsbeslut enligt 11 § LVU – andre vice ordf. Anders Throbäck
1 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL - andre vice ordf. Anders Throbäck
Domar och beslut, december 2021
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Meddelande från Ystads Tingsrätt den 8 december 2021 om att dom vunnit laga
kraft. Mål nr. B 644-21.
Handlingsid. 2021.4002
Avgörande i bedrägeribrott med påföljd, ungdomsvård.
Meddelande från Ystad Tingsrätt den 15 december 2021.
Mål nr. B2480-21
Handlingsid. 2021.4098
Den åtalade frikänns från våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 § 1 st. brottsbalken.
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§ 15 forts.
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 13 december 2021 om att dom vunnit laga
kraft. Mål nr. T 2063-20.
Handlingsid. 2021.4073
Avgörande i vårdnadstvist, där moder får ensam vårdnad och reglerade
umgängestillfälle med umgängesstöd, tidsbegränsat.
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 15 december 2021 om att dom har vunnit laga
kraft. Mål nr. B 3056-21.
Handlingsid. 2021.4096
Den tilltalade döms för ringa vapenbrott och ringa narkotikabrott med ungdomsvård
som påföljd.
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 23 december 2021.
Mål nr. T 3021-20.
Handlingsid. 2021.4144
Domslut gällande vårdnadsfråga, vårdnaden ska fortsatt vara gemensam och
stadigvarande boende hos mamma, med umgänge enligt schema.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 13/2022, handlingsid: Fn 2022.175.
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Tidigare behandling
Fnifu § 13/2022:

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
_________
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Familjenämnden
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Fn § 16

Redovisning av statistik och kostnader
december 2021 - Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kostnader och statistik för december 2021 gällande individ- och
familjeomsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 14/2022, handlingsid: Fn 2022.176.
Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn
2022.87.

Tidigare behandling
Fnifu § 14/2022:

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga rapporten till
handlingarna.
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_________
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