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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
1 april 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

Övriga närvarande 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Sven Gunnarsson (C) 
 
Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef  
Camilla Andersson, socialchef 
Liliana Pekalska, enhetschef, §§ 45-46 
Personal från arbetsmarknadsenheten, § 41 
Daniel Nilsen, kvalitetschef § 41 
Fredrik Bavand, enhetschef, § 44 
Hilde Pettersson, fältsekreterare, § 44 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 41  Dialoger och informationsärenden 2022 
§ 42  Familjecentral 
§ 43  Ekonomisk uppföljning 2022 
§ 44  Redovisning av särskilt uppdrag från kommunfullmäktige – Förebyggande 

arbete IFO och polis 
§ 45  6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad - Sekretess 
§ 46  6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad - Sekretess 
§ 47  Föreläggande om skolplikt – AP - Sekretess 
§ 48  Remiss - Från delar till helhet – En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet 

§ 49  Barn- och elevhälsans verksamhetsberättelse gällande medicinsk och 
psykologisk insats 

§ 50  Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Samverkan mellan förskola/skola och 
hem och barns/elevers ansvar och inflytande 

§ 51  Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Skolan/förskolan och omvärlden, 
utbildningsval, betyg och bedömning och digitalisering 

§ 52  Delegeringsbeslut 2022 
§ 53  Anmälningsärenden 2022 
§ 54  Anmälningsärenden februari 2022 – Fnifu 
§ 55  Redovisning av statistik och kostnader februari 2022 
 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 41 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; 

• Årsredovisning Sociala jouren Syd: I verksamhetsberättelsen sammanfattar 
Sociala jouren Syd sitt arbete under 2021.  Individ- och familjeenheterna 
upplever att det är en bra verksamhet som håller en god kvalitet och värnar 
om ett bra samarbete. 

• Kriget i Ukraina: Fem ukrainska familjer har kommit till Tomelilla genom 
privata initiativ. Migrationsverket har meddelat Tomelilla kommun att det 
inte är aktuellt med evakueringsboende i Tomelilla för närvarande. För 
närvarande tar vi emot barn/elever till skolan enligt vår mottagningsplan. 
Skulle vi få större volymer får vi se över denna strategi. 
Skolchef Johan Holmqvist informerar om att det är sju barn/ungdomar 
mellan förskoleålder och årskurs 6 som befinner sig i Tomelilla. Dessa barn 
kartläggs just nu för skolplacering och skolstart. Vuxna (över 18 år) är inte 
berättigade att gå på KOMVUX exempelvis SFI. Studieförbunden kan 
erbjuda svenskintroduktion för denna grupp ”svenska från dag 1”. Frågan 
lyftes i nämnden angående möjligheten att använda vuxna från Ukraina som 
personalförstärkning/resurs för skola/förskola. Det kan finnas hinder för 
detta då alla personal i skol/förskoleverksamhet måste kunna uppvisa utdrag 
ur belastningsregistret. Vi kommer att undersöka våra möjligheter på området 
om läge för rekrytering ur denna grupp dyker upp. 

• Återkoppling gällande handlingsplan vuxen: Ett klagomål inkom via IVO 
gällande handläggning av ett ärende där anmälan om missbruk inkom och hur 
samverkan med externa aktörer inte fungerade. IVO påpekade ett antal 
brister i nämndens handläggning. Man hade inte aktivt sörjt för att den 
enskilde fick det stöd och hjälp som behövdes för att komma ifrån 
missbruket. Det var bristfällig bedömning av inkomna anmälningar samt att 
det saknades rutiner för handläggningen. Verksamheten har sedan dess  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

arbetat med workshops, samverkansmöte med Laro, att ta fram frastexter för 
dokumentation och arbetat fram processer bland annat för 
skyddsbedömning. Med dessa åtgärder så minskar risken för att liknande 
händelse ska ske igen.  

 

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

• Lindesborgsskolan: Det görs just nu en behovsinventering gällande skolan. 
Verksamhetscheferna inom barn och utbildning har haft möte med 
tjänstemän från samhällsbyggnad och kommunstyrelsen. Planavdelningen ska 
ta fram 2-3 alternativ för möjlig placering av ny skola. Förhoppningsvis kan 
dessa alternativ presenteras för familjenämnden på majsammanträdet. 
Anders Throbäck (S) vill att en tidsplan tas fram så att familjenämnden kan 
följa vad som blir nästa steg i den här processen. Skolchef Johan Holmqvist 
kommer se till att en sådan tidsplan tas fram. 

• AV-media: Roger Persson (S) ställde sedan tidigare frågan om kommunen har 
något samarbete med biblioteket gällande AV-medias tjänster då det hade 
varit bra för kommunens barn att få tillgång till AV-medias katalog. 
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om att elever får tillgång AV-
media, som har ett digitalt bibliotek, genom sin skolklass, de har inte enskilt 
någon tillgång till tjänsten. 

• Skolsäkerhet: Med bakgrund av den senaste tidens skoldåd i Malmö, Eslöv 
och Kristianstad kommer det att ges utbildning till skolpersonal i något som 
kallas PDV – Pågående dödligt våld. Den 18 maj kommer representanter från 
respektive skola ges utbildning inom detta, som de sedan kommer att sprida 
på hemmaplan/sina skolor. De tidigare skoldåden har skett på skolor med 
äldre elever men vi behöver en kunskapspåfyllnad ifall det skulle hända på 
någon av kommunens skolor. 

 

Charlotte Rosdala (C) informerar om att hon blivit kontaktad gällande två ärenden. 

 

Kvalitetschef Daniel Nilsen informerar om Finsams arbete. Finsam är ett finansiellt 
samordningsförbund och Daniel representerar beredningsgruppen. I förbundet ingår 
Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla kommuner tillsammans med 
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Just nu är två projekt 
igång – Mariamottagingen Skåne sydost, som huvudmännen själva finansierar från 
och med juli och projektet ”möjligheternas väg”, som kommer avslutas i mars.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Behovsanalys kommer göras och det kommer öppnas upp för nya 
projektansökningar. 

 

Arbetsmarknadsenheten informerar om sin verksamhet: Arbetsmarknadsenheten 
(AME) ansvarar för att driva och samordna kommunala arbetsmarknadsinsatser och 
integrationsfrågor som rör arbetsmarknad, vuxenutbildning och svenska för 
invandrare (SFI). De samverkar med försörjningsstödsenheten i kommunen och 
arbetar för att deras deltagare ska få egen försörjning. Detta görs bland annat genom 
insatserna; språkcafé, betygsprövningar, uppsökande verksamhet, feriearbete, 
kommunala aktivitetsansvaret, coachning, kartläggning och studie- och 
yrkesvägledning. De hjälper de som kommer på remiss från försörjningsstöd.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.973. 

Verksamhetsberättelse 2021 Sociala jouren Syd, handlingsid: Fn 2022.734. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 42 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har givit förvaltningen i uppdrag att starta en familjecentral i linje 
med tidigare ingången avsiktsförklaring med regionen. En familjecentral är en 
gemensam verksamhet bestående av mödravård, barnhälsovård samt de kommunala 
verksamheterna, öppen förskola och socialtjänstens öppenvård/rådgivning. Planering 
för och arbete med samverkansavtal mellan parterna pågår och återrapporteras 
löpande till familjenämnden. Under 2022 har en tänkt lokal för familjecentral 
identifierats och dialog förts med fastighetsägaren gällande anpassningar av denna 
lokal och förhyrning av densamma. Parallellt med denna dialog har förvaltningen 
arbetat med och sökt tillfälligt bygglov då detaljplanen inte medger verksamhet av 
karaktären ”familjecentral”. 

 

När väl samverkansavtal tecknas mellan parterna kommer familjecentralen drivas och 
finansieras gemensamt mellan regionen, Tomelilla kommun samt Capio. 
Samverkansparterna, Regionen samt Capio har fått underlag avseende lokaler och 
reviderat förslag till samverkansavtal. Regionen i form av vårdcentralen i Tomelilla 
har adresserat lokalfrågan till Regionfastigheter vilka ska inkomma med sina 
synpunkter och behov. 

 

I tidigare arbete och planering för en gemensam familjecentral har lokalfrågan varit 
den kritiska frågan för att komma vidare i arbetet mot en familjecentral. 
Förvaltningen har tidigare inte hittat en lämplig lokal för familjecentralsverksamhet 
och familjecentralsarbetet har fördröjts. Familjenämnden fick investeringsmedel för 
att påbörja en projektering 2022 avseende lokal för familjecentral. En nybyggnation 
kräver förutom lokalinvestering, lämplig tomt med detaljplan vilken medger 
familjecentralsverksamhet. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

I och med att lämplig lokal hittats för familjecentralsverksamhet, i centrumnära läge, 
nära vårdcentralen och Capio, vilken bedöms kunna fungera väl för avsedd 
verksamhet, bör denna lokal säkras genom förhyrning. 

 

Tomelilla kommun genom fastighetsavdelningen får ett uppdrag att teckna hyresavtal 
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren i sin tur kan göra de anpassningar av lokalen 
som krävs. Enligt sedvanliga principer får familjenämnden täckning för 
hyreskostnaderna. Hyreskostnaderna kommer inledningsvis bäras helt och hållet av 
Tomelilla kommun för att därefter delas mellan samverkansparterna. 

 

Då familjenämnden inte har avsatta medel för lokalkostnader eller sin del av driften 
av familjecentralen måste familjenämnden adressera detta till kommunstyrelsen. 
Förvaltningen kan teckna avtal med fastighetsägaren med förbehåll om såväl bygglov 
som intern finansiering, dvs beviljas inte bygglov och/eller beslut om 
driftskostnader/hyrestäckning inte tas, faller hyresavtalet. 

 

Kostnaderna för 2022 från och med april månad till och med december avseende 
lokalhyra och tilläggstjänster kommer att vara 381 160 SEK, vid tecknade av 5-årigt 
hyresavtal. 

  

Helårskostnaden för lokalhyra med tilläggstjänster, dvs kostnaden för 2023, 2024, 
2025 och 2026 uppgår till 597 984/årligen. Hyresavtalet medger förlängning efter 
2026 om fastighetsägaren/Tomelilla kommun kommer överens om detta. Avtalet 
sägs upp nio månader innan slutdatum. 

 

Tomelilla kommun får ett utökat åtagande i och med öppnande av en familjecentral 
vilket kommer behöva finansieras.  Familjenämnden kommer att återkomma i sin 
budgetremiss, maj 2022, avseende finansiering av familjecentral under åren 2023 och 
fortsatt framåt, såväl vad gäller fastighetskostnader som övriga driftskostnader (i 
huvudsak personalkostnader).  

 

Utöver hyreskostnader för familjecentralen tillkommer driftskostnader för 
densamma. En ny verksamhet, Öppen förskola, kommer att starta upp som en 
väsentlig del av familjecentralen och ett utökat åtagande kommer att behövas av 
socialtjänstens öppenvård. Familjenämnden kommer att finansiera delar av dessa  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

insatser med omdispositioner inom ram men bedömningen är ett kvarvarande behov 
om 200 000 SEK för 2022.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förlaget innebär ett utökat ekonomiskt åtagande för familjenämnden och Tomelilla 
kommun. 

Barnperspektivet 
En familjecentral antas bidra positivt till barns uppväxtvillkor och stärka barnens 
framtidsmöjligheter. 

Miljöperspektivet 
Ej direkt aktuellt i föreliggande beslut. 

Uppföljning 
Familjenämnden kommer att återkomma i budgetprocessen avseende familjecentral 
samt regelbundet följa upp densamma i linje med det samverkansavtal som tecknas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.994. 

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. 
Fn § 122/2020: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

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. 

Fn § 2/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 19/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 43 Dnr FN 2022/41 

Ekonomisk uppföljning 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.974. 

Budgetuppföljning för IFO februari 2022, handlingsid: Fn 2022.957 

Budgetuppföljning för BoU februari 2022, handlingsid: Fn 2022.958. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 44 Dnr FN 2021/90 

Redovisning av särskilt uppdrag från 
kommunfullmäktige – Förebyggande 
arbete IFO och polis 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024 
(KS 2022/179) att ge uppdraget att redovisa förebyggande arbete mellan individ- och 
familjeverksamheten och polis till familjenämnden och kommunstyrelsen senast april 
2022. 

 

Förebyggande arbete – insatser  

• Orossamtal  
• Youngster 
• Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 
• Trygghetsvandringar 
• Fältverksamhet 

 
Lokala brottsförebyggande rådet i Tomelilla kommun och samverkan med 
polismyndigheten  
 
I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd. I lokala Brå finns 
representanter från olika verksamheter som bland annat:  
• Socialtjänsten  
• Trygghetssamordnare  
• Kultur och fritid  
• Samhällsbyggnad samt externa samverkanspartners 
• Polis  
• Räddningstjänst.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 44 forts. 
 
Den lokala arbetsgruppen träffas ett par gånger per år då gruppen planerar och 
genomför de insatser som det tagits beslut om. Insatserna är riktade till att stärka 
tryggheten och förebygga brott lokalt.  
Sedan början av 2019 har Tomelilla kommuns lokala Brå valt att fokusera på en 
större aktivitet per år. Arbetsgruppen beslutade om att trygghetsvandringar skulle bli 
kommunens fokus under ett par år. Grundtanken med trygghetsvandringar är att få 
de som bor och verkar i samhället att bli lyssnade på och tillvarata deras erfarenheter. 
Genom att involvera kommuninvånarna i det trygghetsskapande arbetet och i 
förändringsarbetet bidrar det till en positiv atmosfär i byn.  
Arbetet med att medborgare ska känna sig tryggare har gett resultat. 
Trygghetsmätningen som görs varje år av polismyndigheten visar en positiv 
utveckling av indexet: 
2018  2,59 
2019 2,53 
2020  2.09  
2021  1.78 
  
Samverkan med polismyndigheten under fältpass 
Under ungdomsgruppens fältpass har ungdomsgruppen samverkan med polisen 
genom att stämma av vid behov om det finns patrull att tillgå eller om 
områdespoliserna arbetar för att kunna träffas och besöka populära ungdomsställen. 
Så som Soffta fritidsgård, torget eller Kastanjeskolans område. De olika 
arbetsgrupperna förlägger inte arbetspass tillsammans utan samverkan på kvällstid 
sker vid behov och om det finns resurser att tillgå.  

Youngster 
 
Polis och sociala myndigheter skall samverka för att identifiera barn och unga upp till 
18 år med riskfaktorer som kan påverka den unges hälsa, liv och utveckling i negativ 
riktning.  

I arbetet ska man identifiera barn och unga genom urvalsprocess för riskfaktorer. 
Dessa skall sedan ingå i arbetet med oanmälda hembesök från socialtjänsten och 
Polisen där riskfaktorer lyfts upp i samtal med den unge och dess vårdnadshavare.  

I samtalet med den unge och dess vårdnadshavare vill socialtjänst och polis göra 
familjen uppmärksam på riskfaktorer som identifierats hos den unge.  

I samtalet kring riskfaktorer hos den unge skall syftet vara att försöka identifiera 
orsaken till riskfaktorerna. Därefter ska socialtjänst och polis försöka vägleda och 
stötta den unge med vårdnadshavare till bättre strategier för att hantera problemen 
som identifierats.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 44 forts. 

Socialtjänsten (fältassistent) skall underrättas och ges möjlighet att påverka 
inriktningen av vilka ungdomar som skall ingå i förarbetet till oanmälda hembesök. 
Socialtjänsten gör en bedömning av vilka ungdomar som innehar riskfaktorer. Polis 
på plats beslutar vilka åtgärder som är lämpliga från polisens sida. Socialsekreterare/ 
fältassistent på plats vidtar åtgärder de anser vara aktuella.  

Tillsammans med den unge och dess vårdnadshavare skall en handlingsplan utformas 
efter de behov som identifierats i syfte att bryta riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. 
Vid det oanmälda hembesöket får familjen en mötestid till socialtjänsten för en 
förhandsbedömning, utifrån de orosanmälningar som inkommit gällande den unge. 
Uppföljningssamtal bokas in på polisstation med polis samt representant från 
socialen, (lämpligt de som var med vid hembesöket). Ungdom och vårdnads-havare 
skall medverka, samtalet bokas lämpligen in fyra veckor efter hembesöket. 

Under informationsinhämtningen skall huvudansvaret ligga på kommunpolis som 
sammanställer materialet och kommunicerar detta med utvalda områdespoliser och 
fältassistent. Vid hembesöken arbetar två områdespoliser tillsammans med en 
fältassistent. 

Arbetet dokumenteras av polis och socialtjänst. I samtliga hembesök skall en SOL 
14§ upprättas. Dokumentation förs över alla oanmälda hembesök och 
uppföljningssamtal i syfte att kunna utvärdera arbetet ur ett långsiktigt perspektiv.  

Kriterier för urvalsprocessen: 

•Hög skolfrånvaro, giltig/ogiltig (kan begäras ut från skolan - offentlig handling). 

•Riskbeteende - normbrytande, attityder 

•Tidig debut tobak/alkohol/narkotika  

•Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter 

•Umgänge med personer dömda för brott 

•Riskmiljö (utetider, platser, personer) 
 
Områdespolis och socialtjänsten har ett nära samarbete och ses regelbundet för en 
mer generell dialog om barn och unga i Tomelilla. Tillsammans med polisen skapar 
de en gemensam lägesbild, det sker avstämning mellan polis och personal och vid 
behov utökas kontakten för att skapa den bästa tryggheten och säkerheten i Tomelilla 
kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Pågående insatser finansieras inom ramen för individ- och familjeverksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 44 forts. 

Barnperspektivet 
Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som 
möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är 
viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och 
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ 
utveckling. Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och 
unga begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer 
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet efter 
avtjänat straff. 

Miljöperspektivet 
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende. 

Redovisning/föredragning 
Enhetschef Fredrik Bavand och fältsekreterare Hilde Pettersson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.975. 

Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Fn 
2021.2468. 

Tidigare behandling 
Kf § 75/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325. 

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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§ 44 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.  

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar. 

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag: 

• Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

• Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen. 

• En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

Kommunfullmäktige 
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Fn § 48 Dnr FN 2021/121 

Remiss - Från delar till helhet – En reform 
för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar yttra sig i enlighet med lydelsen i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 22 juni 2020, att tillsätta en särskild utredare som ska 
föreslå hur samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk 
och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 

Reformen – som ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och 
personcentrering – består av tio bärande delar. 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 
hälso- och sjukvård 

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för 
andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 
psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet. 

4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 
funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt 
insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för 
socialtjänsten. 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller 
boende (HVB). 
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Justerandes sign    

 

§ 48 forts. 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska 
finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet. 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 
bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-organisationer. 

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån 
målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 
anhöriga. 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar 
för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske 
utifrån den analysutredningen presenterar i betänkandet 

Nedan följer en sammanfattning samt yttrande i delar av förslaget från utredningen 
SOU 2021:93. 

Förslag; Förbättrad tillgång till personliga ombud  
Ett förslag som syftar till att öka den enskildes möjlighet att få tillgång till ett 
oberoende stöd i kontakter med myndigheter och med vården. Det ska ske genom 
att personer med psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk eller 
beroende i högre grad än idag får tillgång till ett personligt ombud, att de medel som 
avsätts till personligt ombud ökar och a Förslaget innebär att kommunerna inte 
längre ska kunna göra olika bedömningar av om personer med skadligt bruk och 
beroende ska kunna ingå i målgruppen för stödet.  
 
 
Yttrande 
Familjenämnden är positiva till förslaget. Ett pågående missbruk visar sig inte alltid 
för en bit in i processen med personligt ombud därav har verksamheten arbetat även 
med denna målgrupp som utredningen föreslår. Ett förtydligande av målgruppen 
innebär att kommunerna kommer att kunna erbjuda ett mer lika stöd oavsett var i 
landet man bor. Alla, oavsett vad funktionsnedsättningen är kommen av har då 
samma rätt till stöd så länge övriga villkor i förordningen är uppfyllda.    
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1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 48 forts. 
 
Förslag, Höjning av statsbidrag avsatta för personliga ombud  
Staten höjer de permanenta medel som avsätts inom ramen för Förordning 
(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar från 100 miljoner till 
150 miljoner. I nuläget finns en högre efterfrågan, än vad det finns personliga 
ombud. 2020 redovisar 18 av 20 län att det är väntetider för att få ett personligt 
ombud. I och med att vi tydliggör att personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk och beroende omfattas av 
målgruppen kommer målgruppen utökas i de verksamheter som i dag utesluter 
gruppen. I dag bedriver merparten av kommunerna verksamhet med personligt 
ombud. Att inte alla kommuner gör det bidrar emellertid till ojämlikhet.  
 
Yttrande 
I perioder kan det förekomma att det uppstår väntetider för att få stöd av personligt 
ombud. Familjenämnden vill betona att om det blir ett förtydligande av målgruppen 
där fler kommer att ingå är det av största vikt att det sker en höjning av statliga medel 
så fler ombud kan anställas och med den kompentens som krävs för uppdraget. 
 
Förslag; En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 
samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och 
sjukvård och socialtjänst.  
Utredningen gör bedömningen att personer som får insatser i den samordnade vård- 
och stödverksamheten som föreslås i utredningen vanligtvis inte kommer att ha 
behov av ett personligt ombud under tiden de är deltagare i verksamheten. Personligt 
ombud kan dock vara en förutsättning för att personer ska kunna slussas ut från den 
samordnade vård- och stödverksamheten till ordinarie vård och omsorg. 
 
Yttrande 
Familjenämnden anser att det är av vikt att ombuden inte blir en förlängd arm av den 
befintliga vården utan att den fristående rollen bevaras. Den fristående rollen är en 
stor framgångsfaktor i arbetet med klienter. En anledning är att personligt ombud 
inte kopplas ihop med olika myndigheter vilket gör det lättare att skapa en bra 
relation med den ombudet möter. Det finns vinster med att detta uppdrag ligger på 
tex en Case manager som redan idag är väl förankrad i systemen. Det finns dock en 
viss oro för att det uppsökande arbetet med att finna och stödja de som inga 
kontakter har, kommer i skymundan.  
 
Förslag; Medel avsätts särskilt för att stärka samverkan med civilsamhället  
Av det ökade anslaget till personliga ombud ska 10 miljoner avsättas för att stärka 
samverkan med civilsamhället. 
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§ 48 forts. 
 
Civilsamhället är en viktig del i det stöd som ges till målgruppen, vilket också ofta 
påtalas i de kontakter personligt ombud haft med personer med egen erfarenhet. 
Ofta har fristående organisationer bättre förutsättningar att nå personer i social 
utsatthet än kommunen och andra myndigheter. Vi bedömer därför att civilsamhället 
bör kunna ha en större roll i verksamheter med personligt ombud 
Kommuner som vill ta del av de extra medlen som avsätts för samarbete med 
frivilligorganisationer bör redovisa i ansökan vilka organisationer de ska samarbeta 
med och hur samarbetet ska se ut 
 
Yttrande 
Familjenämndens uppfattning är att samverkan med civilsamhället, redan idag är ett 
viktigt arbete för personliga ombud. Genom goda kontakter finns möjligheten att 
mötas på samma arenor och på sätt sprida informationen om uppdraget. Ett utökat 
stöd kan innebära att fler engagerar sig i detta arbete. Rollen som ombud innebär att 
alltid arbeta på uppdrag av den enskilde och det är dennes mål, behov och resurser 
som styr arbetet framåt. Samarbetet med olika verksamheter är oerhört viktigt och 
sker alltid utifrån klientens önskemål, personligt ombud utför inte arbete som åligger 
annan huvudman. Förslaget innebär att fler kommer att få stöd i sin återhämtning 
och i kontakten med myndigheter och sjukvård. Ett förslag som även innebär att 
samarbetet med civilsamhället stärks. Vidare att man också arbetar för en ökad 
kunskap kring målgruppen, både för att kunna möta dessa personer på bästa möjliga 
sätt men också för att kunna sprida kunskap och minska stigmatiseringen. 
 
Förslag; All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 
regionernas hälso- och sjukvård. Dessutom ska behandling för skadligt bruk och 
beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. 

Yttrande 
Familjenämnden anser att det finns många fördelar i det fall slutsatserna i SOU 
2021:93 skulle bli verklighet. Att regionerna ska ta ett övergripande ansvar för 
behandling vid skadligt bruk och beroende samt att det ska ges samordnat med andra 
psykiatriska tillstånd vore önskvärt. Familjenämndens bedömning är att klienter med 
beroendesjukdom och samtidig annan psykiatrisk problematik måste erbjudas 
integrerad vård och behandling där olika behandlingar för olika psykiatriska tillstånd 
erbjuds samtidigt. Det behövs högspecialiserad vård då problematiken är komplex 
och svårbehandlad. Om olika professioner samverkar i team med fokus på hela 
människan och med kunskap om social, psykisk och fysisk hälsa ökar möjligheterna 
för den enskilde att få bättre hjälp och stöd. Det upplevs ibland att en del gör det 
som krävs, inte mycket mer än så. Tar endast emot klienter i mycket svåra tillstånd, 
vid förbättring återremitteras klient till primärvården med hänvisning att 
primärvården kan konsultera dem vid behov. 
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§ 48 forts. 

 

Idag bedöms kunskapen om beroendesjukdomen inom den svenska sjukvården vara 
bristfällig och de enheter inom socialtjänsten som specialiserar sig på missbruks- och 
beroendefrågor har ofta bristfällig kunskap gällande annan psykiatrisk problematik, 
således krävs det samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vår 
bedömning är att samverkan underlättas av närhet mellan olika professioner och att 
vården ska erbjudas under ett tak. 

Familjenämnden vill även belysa de svårigheter som upplevs idag för målgruppen i 
samverkan med hälso-sjukvården där dagens otydligheter ofta leder till problematik 
för personer med skadligt bruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa. 

Det förekommer ofta att då kommunen kallat till samordnad individuell planering 
(SIP)att representanter från hälso- och sjukvårdens psykiatri uteblir. Ibland deltar 
psykiatrisjuksköterska i planeringsmöten, dock utan mandat att fatta beslut vilket 
påverkar möjligheterna att effektivt upprätta planering vid SIP:en. Gränsdragningar 
inom vården påverkar också möjligheterna till att kalla representanter från hälso- och 
sjukvården då vuxenpsykiatrin ofta kräver att träffa klienten själva före SIP-mötet för 
bedömning beträffande om klient tillhör deras målgrupp eller ej, vilket leder till en 
fördröjning av SIP. 

Det upplevs att kommunens insatser inväntas innan psykiatrimottagningens insatser 
tillsätts, att missbruket skall åtgärdas före den psykiska ohälsan och att arbetet inte 
sker parallellt. Vuxenpsykiatrin är inte villiga att samfinansiera slutenvårdsbehandling 
trots allvarlig psykiatrisk problematik i kombination med beroende. Vuxenpsykiatrin 
stället krav på nykterhet och drogfrihet innan insatser från dem är aktuella, detta 
gäller både samtalsbehandling och farmakologisk behandling. Vid pågående insatser 
inom kommunen avvaktas insatser från vuxenpsykiatrin för att insatserna inte ska 
”krocka” trots att komplement kan behövas.  

Primärvården har ofta en önskan om kontakt med socialtjänsten gällande 
beroendefrågor då de inte arbetar med frågorna mer än genom provtagning. 
Primärvården remitterar till kommunen, oftast ingen återkoppling eller samverkan 
utan mer ett överlämnande av ärendet för åtgärd. Det upplevs även finnas okunskap 
gällande psykisk ohälsa inom primärvården, vilket kan resultera i att personer som 
länge varit aktuella vid primärvården inte remitteras vidare till psykiatrisk 
specialistvård, trots att sådant vårdbehov föreligger. Således föreligger risk för 
felbehandling alternativt att vårdbehovet inte kan tillgodoses. Om psykiatrisk 
specialistvårdsmottagning gör bedömning att patienten inte tillhör deras målgrupp 
och istället hänvisar patienten till primärvården behöver primärvården ha resurser 
och kompetens för att tillhandahålla adekvat vård.  
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§ 48 forts. 

 

Sis-hemmen upplevs ha svårigheter att hantera samsjuklighet på avdelningarna. 
Samsjukligheten tas inte med i logistiken då sämre mående hanteras med att klienten 
får vara på låst avdelning för att möjliggöra utrymme för enskildhet. Enligt vår 
bedömning erbjuder SIS-hem bristande vård vid samsjuklighet och det upplevs finns 
bristande förmåga hos personalen att bemöta svårigheterna i situationen beträffande 
kombination av abstinens, tvång och psykisk ohälsa.  

Förslag; En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 

Yttrande 
Ny lagstiftning skulle göra det möjligt att använda den som ett avbrott i missbruket, 
likt nuvarande beslut om omedelbart omhändertagande enligt § 13 LVM. Detta 
kommer ställa större krav på uppföljning och åtgärder efter det omedelbara 
omhändertagande, för att det inte ska leda till återgång i missbruk direkt igen. 
 

Övriga kommentarer kring nuvarande lagstiftning och ansvarsfördelning 

En relevant diskussion inom området är frågan kring sjukvårdens krav på att 
människor ska vara helt drogfria i 3 - 6 månader för att kunna få en medicinsk 
behandling, trots att det finns en diagnostiserad psykisk alt. neuropsykiatrisk 
problematik. Detta förhållningssätt försätter klienter i en situation, där de inte klarar 
av sitt mående utan medicinsk hjälp och därför tar droger och får därmed aldrig 
medicinsk behandling.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen menar att det sammantaget blir högre kostnader för regionerna och 
lägre för kommunerna och att det därför bör ske en skatteväxling i varje region. 

Barnperspektivet 
Barn med föräldrar som lider av samsjuklighet eller har missbruksproblematik gynnas 
i förslaget då målgruppen för utredningen ges bättre möjligheter till vård och stöd. 

Miljöperspektivet 
Personer med samsjuklighet eller missbruk kan få förbättrad hälsa. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar yttra sig i enlighet med lydelsen i ärendebeskrivningen. 
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§ 48 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.977. 

Remiss - Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, S2021/07629, handlingsid: 
Fn 2021.4084.  

Missiv, Remiss - Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, S2021/07629, 
handlingsid: Fn 2021.4085. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialdepartementet 

Socialchef Camilla Andersson 
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Fn § 49 Dnr FN 2022/43 

Barn- och elevhälsans 
verksamhetsberättelse gällande 
medicinsk och psykologisk insats 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats, Lisbeth Andersson, har 
upprättat patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2021. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för familjenämnden 
då familjenämnden är vårdgivare och har ansvar för patientsäkerheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ej relevant 

Barnperspektivet 
Bristande kontroll kan innebära konsekvenser för barns hälsa. 

Miljöperspektivet 
Ej relevant. 

Uppföljning 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insats följs upp årligen. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Familjenämndens utbildningsutskott § 19/2022, handlingsid: Fn 2022.914. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts. 

Barn- och elevhälsans verksamhetsberättelse gällande medicinsk och psykologisk 
insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 

Tidigare behandling 
Fnuu § 19/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2021, handlingsid: Fn 2022.798 till handlingarna. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 50 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - 
Samverkan mellan förskola/skola och 
hem och barns/elevers ansvar och 
inflytande 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 50 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2022, handlingsid: Fn 2022.913. 

Kvalitetsuppföljning - Samverkan mellan förskola/skola och hem och barns/elevers 
ansvar och inflytande, handlingsid: Fn 2022.799. 

Tidigare behandling 
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 51 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - 
Skolan/förskolan och omvärlden, 
utbildningsval, betyg och bedömning och 
digitalisering 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika, handlingsid: Fn 2022.978. 
Kvalitetsrapport, skolan/förskolan och omvärlden, utbildningsval, betyg och 
bedömning och digitalisering, handlingsid: Fn 2022.962. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 52 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut mars 2022: 

När Vad  Vem 
2022-03-03 Beslut om individuellt 

program på 
gymnasiesärskolan 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-16 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-16 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-21 Beslut om 
inackorderingsbidrag – 9 st 

Skolchef 

2022-03-21 Beslut om kontantersättning 
isf skolkort – 6 st 

Skolchef 

2022-03-22 Uppskjuten skolplikt Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-22 Uppskjuten skolplikt Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.979. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 53 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 1 april 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen februari 2022. 

• Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola. 

• Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan 
för 2024-2025. 

• Rev § 19/2022 Yttrande gällande granskningen av våldsutsatta personer i 
nära relationer. 

• Rev § 18/2022 Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten 
påverkan. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-03-01, §§ 
35-38. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-03-14, §§ 
39-52. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-03-17, §§ 16-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.980. 

Anmälningsärenden enligt skollagen februari 2022, handlingsid: Fn 2022.966. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 53 forts. 

Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola, handlingsid: Fn 2022.684. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Fn 2022.949. 

Rev § 19/2022 Yttrande gällande granskningen av våldsutsatta personer i nära 
relationer, handlingsid: Fn 2022.971. 

Rev § 18/2022 Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten påverkan, 
handlingsid: Fn 2022.972. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 54 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden februari 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Placering av barn och unga februari 2022 
 Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Pojke 

LVU 

Humana 

Baggium 

 

139 500:- 2021-12-21  

Flicka 

LVU 

SIS Ryds 
Brunn 

201 423:- 2021-07-13  

Pojke 

SoL 

Almaröd AB   58 900:- 2021-03-01  

 
Extern Öppenvård 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Kvinna Humana 

Social 
utveckling 

  23 450:- 2021-09-24  

Pojke Hassela   16 080:- 2021-12-15  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 54 forts. 

Vuxen Placering 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placerings 
avslut 

Kvinna SIS Örebro   30 000:- 2021-05-21 2021-11-06 

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

  65 503:- 2021-09-24  

 
Statistik fattade beslut, november 2021 – februari 2022 
Beslut nov dec jan feb 
Startade utredningar 15 19 12  7 

Avslutade utredningar med insats  1 11  7  4 

Avslutade utredningar utan insats  2  3  3  2 

Förlängd utredningstid 11:2  0  1  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a SoL  0  0   0  0 

Nerlagda utredningar  0  0  1  0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 § SoL  2  6  0  3 

Vård enligt LVU  0  0  1  4 

Avslag om vård enligt LVU  0  0  0  0 

Vård enligt LVU upphör  0  0  0  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt SoL  0  0  0  1 

Placering i akuthem/HVB-hem SoL  0  0  0  0 

Placering i stödboende/ut sluss  0  1  0  1 

Placering i jourhem/familjehem enligt LVU  1  1  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt LVU  0  1  0  0 

Placering SIS enligt LVU  0  0  0  0 

Beviljat strukturerat öppenvårdsprogram  3 11  3  5 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 54 forts. 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, november 2021 – februari 2022 
Beslutstyp nov dec jan feb 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd     

Utredning ekonomiskt bistånd enligt 11 kap 
1 § SoL 

18 20 15 11 

Avsluta utredning ekonomiskt bistånd 10 26  8 22 

Lägga ner utredning ekonomiskt bistånd  6  4  6  2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 96 116 97 108 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 44  49 47  45 

Arbetsförberedande insats  0  3 11  6 

Avslag 4:1 SoL 48 61 48 60 

Överklagan i rätt tid  1  4  2  1 

Överklagan avvisas  1  1  0  0 

Yttrande över överklagat beslut   1  4  2  1 

Ändring överklagat beslut  0  1  0  1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan  2  0  1  2 

Avsluta utredning  0  3  0  2 

Lägga ner utredning  0  0  0  1 

Öppenvård familjefrid  1  1  0  1  

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  0  0  0  1 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  0  0  0  0 

Avslag 4:1 SoL  0  0  0  0 

Vuxenenheten     

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL  0  0  0  0 

Avsluta utredning  0  2  2  5 

Utredning yttrande/upplysning  3  1   1   0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 54 forts.     

Avsluta utredning - avslag  0  1  0  0 

Inleda utredning 7 § LVM  0  1  0  0 

Avsluta utredning LVM § 11  0  0  0  0 

Omedelbart omhändertagande enligt 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  0  0  0  0 

Placering HVB hem - missbruk  0   0  0  0 

Placering HVB hem - övriga  0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordningen 3:8   0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordningen 5:2  1  0  0  2 

Öppenvård vuxen  0   0   0  1 

Avslag öppenvård  0   0  0  0 

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 

Bostadskontrakt     

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL  1  0   1  1 

Avsluta utredning  0  0  0  0 

Bevilja andrahandskontrakt  0  2  1  0 

Avslag 4:1  0  1  0  0  

Överklagan rätt tid  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0   0  0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 april 2022 
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§ 54 forts. 

Delegeringsbeslut februari 2022 
5 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

1 st. jourhemsplaceringsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) – Camilla 
Andersson, socialchef. 

 

Domar och beslut februari 2022 

 
Meddelande från Ystad Tingsrätt den 2 februari 2022. Mål nr. T 3024-20. 

Hid. Fn. 2022.310 

Domslut gällande gemensam vårdnad och umgänge. 

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 17 februari 2022. Mål nr. 921-22. 

Hid.Fn. 2022.542 

Överklagat avgörande fattat av Förvaltningsrätten i Malmö den 14 februari 2022. 
Gällande omedelbart omhändertagande för vård av unga.  

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 24 februari 2022.  

Mål nr. 14680-21 

Hid Fn. 2022.613 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

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

Beslutsunderlag 
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 51/2022, handlingsid: Fn 2022.906.  
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§ 54 forts. 

Tidigare behandling 
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 51/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

_________ 
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Fn § 55  

Redovisning av statistik och kostnader 
februari 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Familjenämnden beslutar att punkten ”redovisning av statistik och kostnader” 
fortsättningsvis redovisas i samband med tertialrapporterna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för februari 2022 gällande individ- och 
familjeomsorgen. 

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

Familjenämnden beslutar att punkten ”redovisning av statistik och kostnader” 
fortsättningsvis redovisas i samband med tertialrapporterna. 

Beslutsunderlag 
Familjenämndens individ- och familjeutskott Fnifu § 52/2022, handlingsid: Fn 
2022.907. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.754. 

Tidigare behandling 
Familjenämndens individ- och familjeutskott Fnifu § 52/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Familjenämnden beslutar att punkten ”redovisning av statistik och kostnader” 
fortsättningsvis redovisas i samband med tertialrapporterna. 

_________ 
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