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Datum då anslaget tas ned 30 september 2022   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs Torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Therese Stendahl 

  

1



 
TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
26 augusti 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

          Övriga närvarande 
 

             Ej tjänstgörande ersättare 
Sven Gunnarsson (C) 
Roger Persson (S) 
Chris Persson (M) 
Robert Buhre (S) 
Janet ten Have (M) 
Per Gustafsson (SD) 
 
Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef 
Camilla Andersson, socialchef 
Fredrik Bavand, enhetschef 
Lisa Olofsgård, socialsekreterare 
Charlotta Åberg, familjebehandlare 
Hewad Maroof, familjebehandlare 
Hilde Pettersson, fältsekreterare 
Fredrik Höglund, enhetschef 
Lisbeth Andersson, verksamhetschef 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 

 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 97  Ändringar i föredragningslistan 
§ 98  Dialoger och informationsärenden 2022-08-26 
§ 99  Familjecentral 
§ 100 Ekonomisk uppföljning per juli 2022 
§ 101 Umgängesreglering enligt 14 § 2 st. LVU - Sekretess 
§ 102 Svar på motion - Naturskola i Tomelilla kommun 
§ 103 Yttrande - Revisionens granskning av samverkan kring barn som far illa 

eller är i riskzonen 
§ 104 Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Kunskaper, utveckling, lärande och 

omsorg 
§ 105 Delegeringsbeslut juni - augusti 2022 
§ 106 Anmälningsärenden 2022-08-26 
§ 107 Anmälningsärenden fnifu - maj 2022 
§ 108 Anmälningsärenden fnifu - juni 2022 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 97  

Ändringar i föredragningslistan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar om följande ändringar i föredragningslistan: 

Ärendet ” Utredning lokalisering av ny f-6 skola”, utgår. 

Ärendet ”Anmälningsärenden fnifu - juli 2022”, utgår. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 98 Dnr FN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022-
08-26 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

Bonobos förskola 
Förskolans lokaler har blivit uppsagda och nya lokaler har inte gått att finna. 
Förskolan behöver därför varsla sin personal, som avslutar sin anställning vid 
årsskiftet. Just nu pågar arbetet med att hitta förskoleplatser till de barn som blir 
berörda. 

Idrottslektioner enligt skolans timplan 
Skolchef Johan Holmqvist svarar på frågan gällande att vissa elever inte skulle haft 
idrottslektioner utan bara rörelse inom skolans rörelseprojekt. De har haft 
idrottslektioner enligt skolans timplan men under senhösten 2021 fram till mars 2022 
har eleverna inte haft ombyte på grund av Coronapandemin. 

Närvaro vid terminsstart 
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om att närvaron vid terminsstart har 
varit bra. Förvaltningen har koll på ett par elever där eventuellt åtgärder krävs. 

Lärarlönelyftet 
Regeringen bestämde först att lärarlönelyftet skulle minskas en tredjedel med start 
2023 och en tredjedel 2024. Detta beslut har dragits tillbaka och lärarlönelyftet 
fortsätter som planerat 2023. 

 

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 

Flyktingar från Ukraina 
Migrationsverket har sedan tidigare anvisat två flyktingar från Ukraina till Tomelilla. 
Fram till mitten av september kommer ytterligare sju anvisade flyktingar. Kommunen  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts. 

har hyrt lägenheter till flyktingarna och samordnare på kommunen kommer ta emot 
dem och därefter ha en regelbunden kontakt. Mötesplatsen på måndagar kommer 
vara deras kontaktväg in. Sveriges kommuner och regioner rekommenderar inte att 
kommuner erbjuder SFI och SO. 
Resursenheten presenterar sig och sin verksamhet 
Resursenheten informerar om sitt arbete inom vuxenmissbruk, våld i nära relationer, 
ungdomsgruppen och öppenvård för barn. 

Verksamhetschef HSL Lisbeth Andersson redogör för Kvalitetsrapport för 
Elevhälsans medicinska insats 2021-2022 och enhetschef Fredrik Höglund 
redogör för Centrala barn- och elevhälsans kommande satsningar. 
Verksamhetschef Lisbeth Andersson informerar om den medicinska elevhälsan för 
skolbarnen i kommunen och vilka insatser som görs. 
Enhetschef Fredrik Höglund redogör för elevhälsans arbete där det just nu bland 
annat görs språksatsningar som bland annat fokuserar på språkstörningar.  

Övrigt 
Socialchef Camilla Andersson informerar att barn och unga – myndighet just nu är 
fullt bemannat. Det har varit en lugn sommar och medarbetarna är nöjda över sin 
arbetssituation. 

Linda Ekelund (V) lyfter att Ungdomsrådet bör höras gällande placering av ny f-6 
skola. Nämndsekreterare Therese Stendahl kontaktar Pamela Lindqvist som är 
samordnare för Ungdomsrådet. 

Nämnden önskar utbildning i våld i nära relationer och utbildning i frågor som rör 
beslutsfattande kring individ- och familjeomsorgsärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.2381. 

Kvalitets- och verksamhetsberättelse 21-22, version 2, handlingsid: Fn 2022.2262. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Pamela Lindqvist, samordnare Ungdomsrådet  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 99 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Socialchef Camilla Andersson informerar om att Växa tryggt fortsätter sitt arbete 
som sedan kommer fortsätta i familjecentralen. 

Skolchef Johan Holmqvist informerar om att lokalmöten sker kontinuerligt. Alla 
parter är överens gällande grundarbetet men förvaltningen väntar på 
Regionfastigheters synpunkter. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.2382. 

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: 

Familjenämnden beslutar lämna underlaget vidare till investeringsberedningen för 
vidare handläggning. 

Fn § 89/2021: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 99 forts. 

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.  

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. 

Fn § 42/2022: 

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.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 99 forts. 

Ks § 45/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar informera familjenämnden att beslut i frågan redan är 
fattat, se Ks § 148/2021, handlingsid: Ks 2022.21. 

Fn § 58/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 72/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 100 Dnr FN 2022/41 

Ekonomisk uppföljning per juli 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per juli 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.2383. 

Budgetuppföljning per juli 2022 - IFO, handlingsid: Fn 2022.2369. 

Budgetuppföljning per juli 2022 - BoU, handlingsid: Fn 2022.2370. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 102 Dnr FN 2022/58 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Kristin Skoog har lämnat in en motion med innebörden 
att Tomelilla kommun tar initiativ till samarbete med Naturskoleföreningen och 
lokala naturföreningar för att starta en naturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till förvaltningen och därefter till familjenämnden för 
yttrande. 

 

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Brösarps skola utifrån Ur och skurpedagogik (i 
samarbete med friluftsfrämjandet). Brösarps skola är den enda kommunala skolan i 
landet som är en certifierad ” I Ur och skur skola”. 2018 planerades för ytterligare 
satsningar i linje med ”I Ur och Skur”, inriktning med miljö och natur som 
fokusområde och en projektplan för detta skrevs fram under 2018. De lokala 
förutsättningarna i Brösarp med en enastående natur direkt i anslutning till förskola 
och skola, aktiva och intresserade samarbetspartners i närområdet samt plattformen i 
form av medlemskap i ” I Ur och skurorganisationen” gör Brösarp till en mycket 
passande plats för satsningar gällande miljö och naturområden. Från det att 
projektplanen skrevs fram 2018 har investeringar gjorts av Tomelilla kommun för att 
förverkliga planen. Under 20/21 byggdes en paviljong för uteverksamheten 
(förskolan). Under 2022 investeras det i uteklassrum och odlingsbäddar. Slutligen så 
har familjenämnden framfört investeringsbehov gällande 2023 för ett växthus. När 
väl växthuset är på plats kommer samtliga investeringar som ingick i projektplanen 
från 2018 att vara på plats förutom ett utekök, vilket förhoppningsvis kommer att 
kunna finansieras i förlängningen. Det finns flera syften och mål med satsningen. 
Initialt när projektplanen togs fram handlade det till delar om att öka Brösarps 
attraktivitet för barnfamiljer samt att stärka samarbetet med externa lokala aktörer. 
Allt sedan tankarna om ett center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har 
möjligheten för övriga skolor att komma till Brösarp funnits med.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 102 forts. 

Med ovanstående odlings-och naturcenter i Brösarp menar vi att det som kan ges i 
Brösarp framgent är av ett större mervärde än en naturskola. Utöver att förlägga 
undervisningen till naturområden (Brösarps backar och Vantalängan) kommer det 
ges tydliga och konkreta möjligheter för barnen/eleverna att se hur odling, hållbarhet 
och miljöhänsyn kan samverka.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade 
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 35/2022, handlingsid: Fn 2022.2350. 

Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.1691. 

Utvecklingsplan växthusbygge och utekök, handlingsid: Fn 2022.2371. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 102 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C), Anders Throbäck (S) och Ewa Carnbrand (M) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) med fleras yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 103 Dnr FN 2022/60 

Yttrande - Revisionens granskning av 
samverkan kring barn som far illa eller är 
i riskzonen 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i 
riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

I deras slutliga rapport gällande ”Granskning av samverkan kring barn som far illa 
eller är i riskzonen” framgår följande av sammanfattningen: 

” Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak 
finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när 
det gäller anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi ser dock 
utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan mellan 
verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.    

Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på 
socialtjänsten för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer 
vi även att det finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till 
socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den 
dokumenterade rutinen för förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande 
anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör 
kompletteras.   

Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till 
att säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar att samtliga 
förhandsbedömningar och utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 14 
respektive 120 dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i 
rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att familjenämnden bör säkerställa att 
systematiska åtgärder genomförs i syfte att reducera avvikelserna och på så vis stärka 
rättssäkerheten i handläggningen.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan 
för att hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång 
till verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på 
kommunens hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser 
avseende anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- 
och grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd 
bland samtliga medarbetare inom skolverksamheten i kommunen.  

Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan 
förskolan/grundskolan och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn 
far illa eller riskerar att fara illa. Genom internkontrollen för 2021 har 
verksamheterna identifierat riskerna med nuvarande samverkan och planerat åtgärder 
för samverkan under 2022. Bland annat kommer socialtjänsten att genomföra 
informationsinsatser hos förskola/grundskola om anmälningsplikt och orosanmälan 
under 2022, vilket vi bedömer som positivt.  

Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och förskola/grundskola i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum 
för samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att 
samverkan kan fortsatt utvecklas.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:   

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 
barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan.  

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och 
utvecklas.” 

 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson och biträdande skolchef 
Ulrika Ahrlin, följande yttrande gällande familjenämnden: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Förvaltningen konstaterar att revisorerna har gett familjenämnden följande 
rekommendationer i sin granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i 
riskzonen och redovisar efter varje rekommendation vilka åtgärder som kommer att 
vidtas: 

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande barn och unga 
förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan.  
 

Komplettera skolverksamhetens rutin i Prorenata med information om 
anmälningsplikt samt efter samverkan med socialtjänsten lägga till hur återkoppling 
kring anmälan sker i rutinen.  

 

Klart 15 oktober 2022 

 
― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn och unga 
genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   
 

Att förhandsbedömningen överstiger 14 dagar beror oftast på att familjen avböjer 
mötestiden som föreslås inom den lagstadgade tiden. Rutinen är reviderad och ett 
nytt arbetssätt är implementerat under våren. Det visualiserar 
förhandsbedömningarna för handläggare och enhetschef som i vissa fall kan besluta 
om att förlänga tiden för förhandsbedömningarna.  

Under våren har nya arbetssätt tagits fram för att minska utredningstiderna. 
Handläggarna arbetar med utredningsplaner för att säkerställa att utredningen berör 
relevanta områden för utredningen. Även andra kontrollfunktioner är framtagna som 
till exempel veckovisa samt månatliga uppföljningar gällande pågående utredningar, 
tydlig statistik för kontroll av tidsgränser och att verksamhetssystemet signalerar 
eventuella förseningar i utredningstiden. Under hösten påbörjas en revidering av 
rutiner och processer för att säkerställa att utredningen genomförs skyndsamt. Även 
fortsatt arbete med arbetsmiljön för att säkerställa arbetsbelastning, kompetens och 
behovet av stöd i arbetet.  

 

Klart 30 maj, 2023 

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och hanteringen av 
orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Regelbundna informationsinsatser sker på skolor och förskolor vid bland annat 
läsårsstart. Vidare kommer socialsekreterare för avsikt att under 2022/2023 komma 
ut till samtliga enheter för att skapa relationer och informera om bland annat 
anmälningsplikten. 

 

Klart 31 juli, 2023 

 
― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten avseende 
hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och utvecklas. 
Genom den interna kontrollen 2021 har verksamheten identifierat risker med 
nuvarande samverkan mellan socialtjänst och skolverksamheten som sker i mindre 
omfattning. Efter detta har ett arbete startat för att stärka samverkan. Startskottet var 
en gemensam utvecklingsdag den 31 maj med enhetscheferna för Individ och familj 
samt förskolans och skolans rektorer. Efter denna har tre projekt inletts: 

 

• Närvaro på varandras arenor – skapa relationer och förståelse för varandras 
uppdrag. 

• Formaliserad samverkan – revidera och komplettera planer och rutiner. 

• Kommunikation mellan socialtjänst och skolverksamheten – återkoppling 
och sekretess. 

 

Detta är tänkt att starta höstterminen 2022 och vara klart i maj 2023, då nya projekt 
ska tas fram vid den återkommande gemensamma utvecklingsdagen. 

 

Mer generellt finns ytterligare planer för samverkan: 

• Hela barnet hela tiden - samverkan med privata aktörer för att hitta nya sätt 
att hjälpa barn i riskzon. 

• Genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för vårdnadshavare (ett 
av familjenämndens mål 2022 och 2023). 

• Familjecentralens arbete – gemensamt åtagande för att upptäcka och hjälpa 
familjer i ett tidigt skede (familjenämndens beslut om start av familjecentral). 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att planerade åtgärder kommer att uppfylla 
revisionens rekommendationer. 

 

Per-Olof Örnsved (SD) anser att denna fråga bör följas upp årligen och anser att den 
därför bör ligga i årshjulet för familjenämnden. Nästa uppföljning bör därför ske i 
augusti 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn som far illa riskerar att innebära stora ekonomiska kostnader för samhället i 
förlängningen, till exempel behov av ytterligare studietid, socialbidrag, hälsovård eller 
vård av kriminalvård. 

Barnperspektivet 
Barn som far illa utan att samhället ingriper riskerar ha sämre generella 
livsmöjligheter och bli utsatt för mänskligt lidande i olika former.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser vad förvaltningen kan se. 

Uppföljning 
Verksamheten följer kontinuerligt upp samverkansarbetet mellan skola och 
socialtjänst. Någon särskild uppföljning på yttrandet till revisionen görs inte. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 36/2022, handlingsid: Fn 2022.2351. 

Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Fn 2022.1688. 

Missivskrivelse – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1689. 

Slutlig rapport – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1690. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Tidigare behandling 
Rev § 28/2022: 

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.146, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, 
handlingsid: Rev 2022.158, till familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

Fnuu § 36/2022: 

Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisionens sekreterare Olof Hammar 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 104 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - 
Kunskaper, utveckling, lärande och 
omsorg 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att 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. 

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

19



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.2384. 

Kvalitetsrapport - Kunskaper, utveckling, lärande och omsorg, handlingsid: Fn 
2022.2372. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 105 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut juni - augusti 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut juni - augusti 2022. 

 

När Vad  Vem 
2022-06-07 Beslut om mottagande i 

grundsärskola 
Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-06-13 Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-06-14 Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-08-11 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.2385. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 106 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022-08-26 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 26 augusti 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen juni- juli 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-06-20, §§ 
91-99. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-07-18, 
omedelbar justering § 100. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-07-18, §§ 
101-105. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-08-08, §§ 
106-114. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-08-11, §§ 34-37. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.2386. 

Anmälningsärenden enligt skollagen juni- juli, handlingsid: Fn 2022.2373. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 107 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden fnifu - maj 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga maj 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

 

SIS Bärby 

 

 

25 5000 kr (april) 

 

175 500 kr (april) 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

 

2022-04-05 

2022-03-07 

 

2022-04-04 

Flicka LVU SIS Ryds Brunn 

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

Pojke Almaröd AB 

 

36 100 kr (april) 2021-03-01  

Flicka Vejbyhem 

Stödboende 

49 290 kr (april) 2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170 kr 2022-02-03  

Pojke Gryning 191 890 kr 2022-02-03  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts. 

Pojke V&B Högelid 95 520 kr (april) 2022-04-07  

 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 29 901 kr (april) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige  

51 000 kr (april) 2022-03-14  

Pojke Kurera hem 28 350 kr (april) 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, februari 2022 – maj 2022 
Beslut Feb Mar Apr Maj 
Startade utredningar 7 14 3 12 

Avslutade utredningar med insats 4 6 5 3 

Avslutade utredningar utan insats 2 0 1 3 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 1 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 1 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

3 2 0 1 

Vård enligt LVU 4 3 3 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 0 1 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts.     

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

1 2 1 0 

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

Placering i stödboende/utsluss 0 1 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 1 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 1 2 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

5 1 3 5 

 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, februari 2022 – maj 2022 
Beslutstyp Feb Mar Apr Maj 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

11 19 10 12 

Avsluta utredning ek. bistånd 22 11 7 10 

Lägga ner utredning ek. bistånd 2 4 2 10 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 108 105 88 83 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 47 59 52 54 

Arbetsförberedande insatser 6 4 5 4 

Avslag 4:1 SoL 60 82 67 59 

Överklagan rätt tid 1 8 4 2 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 1 8 3 0 

Ändring överklagat beslut 1 1 0 0 

Familjefrid     
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts.     

Utredning 11:1 ansökan 0 0 1 0 

Avsluta utredning 2 0 1 4 

Lägga ner utredning 1 0 0 1 

Öppenvård familjefrid 1 0 1 1 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 1 0 0 0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 

Vuxenenheten     

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

Avsluta utredning 5 2 0 3 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 1 3 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 0 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 vuxna 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 3:8 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 5:2 2 0 0 0 

 

Öppenvård vuxen 1 2 0 3 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts.     

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 0 1 2 

Avsluta utredning 0 0 2 2 

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 0 2 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 

Delegeringsbeslut maj 2022 
1 st beslut om förlorad arbetsinkomst avseende familjehem – Charlotte Rosdala, 
familjenämndens ordförande. 

 

Domar och beslut, maj 2022 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 9 maj 2022.  

Mål nr 2837-22 

Hid FN 2022.1479 

Förvaltningsrätten avslår familjenämndens ansökan om beredande av vård enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 11 maj 2022.  

Mål nr 1677-22 

Hid FN 2022.1838 

Kammarrätten avslår överklagandena gällande Förvaltningsrätten i Malmös dom den 
18 mars 2022 i mål nr 2779-22 avseende beredande av vård av unga enligt LVU.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 19 maj 2022.  

Mål nr 1392-22 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts. 

Hid FN 2022.1626 

Kammarrätten avslår överklagandet avseende ekonomiskt bistånd.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 2 juni 2022. 

Mål nr B 2647-21   

Hid FN 2022.1836 & 2022.1837 

Dom avseende grovt sexuellt övergrepp 6 kap 2 § 2 st brottsbalken och våldtäkt mot 
barn 6 kap 4 § 1 st brottsbalken. Påföljden blir sluten ungdomsvård 6 månader.  

 

Meddelande inkommer från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 2 juni 2022.  

Mål nr 1134-22 

Hid FN 2022.1834 

Överklagat avgörande inkommer angående Ystads tingsrätts dom den 11 mars 2022 i 
mål nr B 2647-2. Hovrätten ändrar Tingsrättens dom. Istället för grovt sexuellt 
övergrepp döms den utpekade för grov våldtäkt. Påföljden blir sluten ungdomsvård 1 
år och 2 månader.  

 

Meddelande inkommer från Ystads tingsrätt den 2 juni 2022.  

Mål nr T 1717-21 

Hid FN 2022.1770 

Tingsrätten bedömer att vad parterna kommit överens om avseende vårdnad, boende 
och umgänge framstår som förenligt med barnens bästa.  

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 98/2022, handlingsid: Fn 2022.2001. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 98/2022: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts. 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 108 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden fnifu - juni 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga maj 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

 

SIS Bärby 

 

 

 

 

209 250 kr (maj) 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

 

2022-04-05 

2022-03-07 

 

2022-04-04 

Flicka LVU SIS Ryds Brunn  

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

Pojke  Almaröd AB 77 900 kr  

(maj-juni) 

2021-03-01 2022-06-10 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

47 700 kr (maj) 2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170 kr (maj) 2022-02-03  

Pojke Gryning 191 890 kr (maj) 2022-02-03  

Pojke V&B Högelid 123 380 kr (maj) 2022-04-07  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts. 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 30 382 kr (maj) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige  

52 700 kr (maj) 

 

51 000 kr (juni) 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 kr (maj) 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, februari 2022 – juni 2022 
Beslut Mar Apr Maj Jun 
Startade utredningar 14 3 12 1 

Avslutade utredningar med insats 6 5 3 5 

Avslutade utredningar utan insats 0 1 3 8 

Förlängd utredningstid 11:2 0 1 0 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 1 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

2 0 1 3 

Vård enligt LVU 3 3 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 1 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

2 1 0 0 
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Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts.     

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

Placering i stödboende/utsluss 1 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 0 2 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

1 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 1 2 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

1 3 5 9 

 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, februari 2022 – maj 2022 
Beslutstyp Mar Apr Maj Jun 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

19 10 12 8 

Avsluta utredning ek. bistånd 11 7 10 6 

Lägga ner utredning ek. bistånd 4 2 10 4 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 105 88 83 89 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 59 52 54 35 

Arbetsförberedande insatser 4 5 4 13 

Avslag 4:1 SoL 82 67 59 57 

Överklagan rätt tid 8 4 2 4 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 8 3 0 5 

Ändring överklagat beslut 1 0 0 1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 0 1 0 0 

Avsluta utredning 0 1 4 0 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts.     

Lägga ner utredning 0 0 1 0 

Öppenvård familjefrid 0 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 1 0 

Avsluta utredning 2 1 3 4 

Utredning yttrande/upplysningar 0 1 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 0 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 vuxna 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 3:8 0 0 0 2 

Yttrande körkortsförordning 5:2 2 0 0 0 

 

Öppenvård vuxen 2 0 3 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts.     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 1 2 0 

Avsluta utredning 0 2 2 1 

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 2 2 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 

Delegeringsbeslut, juni 2022 
2 st placeringsbeslut jml LVU 11§ med placering i jourhem/familjehem – Anders 
Throbäck, andre vice ordförande. 

1 st yttrande till Kammarrätten – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, juni 2022 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 15 juni 2022.  

Mål nr B 1569-22 

Hid FN 2022.1904 

Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott enligt 1 § 1st 6 p och 2§ 
narkotikastrafflagen (1968:64). Påföljden blir dagsböter 30 om 50 kr. Den tilltalade 
åläggs även att betala 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 22 juni 2022. 

Mål nr T 1523-21 

Hid FN 2022.1985 

Tingsrätten bedömer att ensam vårdnad är förenligt med barnets bästa. Avgörandet 
har vunnit laga kraft 2022-06-20.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 22 juni 2022. 

Mål nr T 1717-21 

Hid FN 2022.1986 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts. 

Målet avskrivs avseende frågan om vårdnad. Vad parterna kommit överens om 
avseende vårdnad, boende och umgänge framstår som förenligt med barnets bästa. 
Avgörandet har vunnit laga kraft 2022-06-20.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 27 juni 2022.  

Mål nr 4582-22 

Hid FN 2022.2013 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande ekonomiskt bistånd.  

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 105/2022, handlingsid: Fn 2022.2181. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 105/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

_________ 
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