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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
18 november 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

Övriga närvarande 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Sven Gunnarsson (C) 
Roger Persson (S), jäv §§ 134-135 
Kent Gustafsson (SD) 
Janet ten Have (M) 
Per Gustafsson (SD) 
 
Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef 
Camilla Andersson, socialchef 
Liliana Pekalska, enhetschef §§ 134-135 
Therese Persson, socialsekreterare §§ 134-135 
Albin Sazic, social administratör § 131 
Karolina Eriksson, socialsekreterare § 131 
Petra Granholm, socialsekreterare § 131 
Kajsa Nilsson, socialsekreterare § 131 
Emma Hederström, socialsekreterare § 131 
Alexandra Ruda, socialt ansvarig socionom § 142 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 131 Dialoger och informationsärenden 2022-11-18 
§ 132 Familjecentral 
§ 133 Ekonomisk uppföljning per oktober 2022 
§ 134 Överflyttning av vårdnad jml. 6 kap. 8 § FB - H.A – Sekretess 
§ 135 Överflyttning av vårdnad jml. 6 kap. 8 § FB - L.A – Sekretess 
§ 136 Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt – CB – Sekretess 
§ 137 Sammanträdesplan 2023 
§ 138 Riskanalys - Intern kontrollplan Familjenämnden 2023 
§ 139 Läsårstider 2023/2024 
§ 140 Uppföljning av privata utförare 2022 BoU 
§ 141 Plan för uppföljning av privata utförare 2023 BoU 
§ 142 Kvalitetsuppföljning IFO 2022 
§ 143 Tillägg i riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd 
§ 144 Delegeringsbeslut oktober 2022 
§ 145 Anmälningsärenden 2022-11-18 
§ 146 Redovisning av anmälningsärenden september 2022 - Fnifu 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 131 Dnr FN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022-
11-18 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

Ny f-6-skola 
Den 22 november kommer förvaltningen att ha ett inledande möte kring planer 
avseende ny f-6 skola kopplat till entreprenadform. 

Byavångsskolan 
Det har gjorts en mätning av fuktnivåerna i källaren på Byavångsskolan som har 
påvisat förhöjda fuktnivåer i tillagningskök och matsal. Från och med onsdag vecka 
45 kommer eleverna äta sin lunch på Byavångens äldreboende tills fuktproblemen är 
åtgärdade. Elevernas vistelse på Byavången under lunchtid påverkar inte de äldre 
boendes mattider. 

Balder 
Österlenhem har sagt upp kontraktet på fastigheten Balder, som löper ut den siste 
december 2025. Nya lokaler behöver hittas för familjenämndens verksamheter 
Elevhälsan och Öppenvården, som inhys där. 

Prästkragens förskola 
Förskolan har kontrakt till och med 2026, därefter kommer kontraktet behöva 
förlängas då lokalerna behövs. Det kommer göras vissa uppgraderingar avseende ljus 
och ljudvolym och det kommer även bli en hyreshöjning, vilket kommer medföra 
ökade kostnader för familjenämnden. 

Brösarps skola/förskola 
Det kommer sättas in en extra toalett på gården för att möta behovet i 
uteverksamheten samt trycket på förskoleplatser. Vissa justeringar kommer också 
göras inomhus för att skapa mer plats för barnen. Skolan har plats för fler elever men 
förskolan har just nu fullt. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 131 forts. 

Löneutveckling lärare 
Barn- och utbildningsverksamheten träffar just nu lärarfacken och skolledarna för 
diskussion kring löneutvecklingen på lång sikt för kommunens lärare. Skolchef Johan 
Holmqvist presenterar hur löneutvecklingen har sett ut för lärare från 1994 fram till 
idag. 

Videts förskola 
Den tillfälliga förskolan på Dalgatan med namn Videts förskola håller just nu på att 
anpassas från gruppboende till förskola och bygglov är inlämnat. 

 

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 

Ukraina 
11 av totalt 23 anvisade ukrainska flyktingar har nu bostad i Tomelilla.  Det är inget 
stort tryck från Migrationsverket. Kontakten med flyktingarna fungerar bra. 
Riksnorm försörjningsstöd 
Punkten berörs nedan under information från ekonomiskt bistånd. 

 

Personal från ekonomiskt bistånd presenterar sig och sitt arbete 

Albin Sazic, social administratör, Karolina Eriksson, socialsekreterare, Petra 
Granholm, socialsekreterare, Kajsa Nilsson, socialsekreterare och Emma 
Hederström, socialsekreterare informerar om sitt arbete med att få människor att bli 
självförsörjande. Det är komplexa ärenden där människor t.ex. lider av psykisk ohälsa 
och hemlöshet. Enheten samarbetar med andra aktörer t.ex. vuxenmissbruk, barn- 
och familj, vården och arbetsförmedlingen. De arbetar också med våld i nära 
relationer. De genomför Freda-bedömningar när de möter våldsutsatta och hjälper 
både de som utsätts för våld de och de som utövar våld.  

De informerar även om den chattfunktion som finns på Tomelilla kommuns 
hemsida där kommuninvånare anonymt kan ställa frågor till socialtjänsten i Tomelilla. 

Anders Throbäck (S) meddelar att riksnormen för försörjningsstöd kommer att 
räknas upp med 8,6 % för år 2023 jämfört med riksnormen 2022. Personalen från 
ekonomiskt bistånd välkomnar denna höjning. 

 

Övrigt 
Grön arena 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 131 forts. 
 
Robert Buhre (S) undrar kring avtalet med Grön Arena. Socialchef Camilla 
Andersson informerar att kommunen inte kommer förlänga avtalet med Grön Arena 
på grund av att det under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av 
inflationen och förmodade lågkonjunkturen. De negativa ekonomiska förändringarna 
har kommit snabbt. De verksamheter som är där kommer i viss mån erbjudas andra 
alternativ på t.ex. daglig verksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3252. 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 132 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Skolchef Johan Holmqvist informerar att kontraktet avseende familjecentralens 
lokaler undertecknas av samverkande parter, kommunen, Region Skåne och Capio i 
början på december. Ett uppstartsmöte kommer äga rum den 13 december med alla 
inblandade parter. 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar att Elna Magnusson är anställd för att 
arbeta som samordnare på familjecentralen i början på december. Rummen är i stort 
sett klara, de kommer städas av och sen börjar arbetet med inköp av inventarier. 

Ordförande Charlotte Rosdala (C) informerar att nästa nämnd kommer äga rum på 
familjecentralen. Efter sammanträdet kommer nämnden äta en julavslutningslunch 
och därefter kommer familjecentralen invigas kl. 13.00. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3253. 

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 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 132 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 § 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.  

Ks § 45/2022: 

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

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 133 Dnr FN 2022/41 

Ekonomisk uppföljning per oktober 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3254. 

Budgetuppföljning per oktober 2022 – IFO, handlingsid: Fn 2022.3245. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 137 Dnr FN 2022/80 

Sammanträdesplan 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa sammanträden 2023 för nämnd, arbetsutskott och 
myndighetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämndens utskott kommer i samband med den nya mandatperioden byta 
namn från familjenämndens individ- och familjeutskott till familjenämndens 
myndighetsutskott (fnmu). Fnmu kommer bli ett renodlat myndighetsutskott där 
myndighetsbeslut gällande individ och familj och barn och utbildning kommer tas. 
Familjenämndens utbildningsutskott kommer byta namn till familjenämndens 
arbetsutskott (fnau) och kommer bli det utskott där ärenden till familjenämnden 
bereds. 

Familjenämnden föreslås genomföra tio sammanträden 2023, inklusive ett extra 
sammanträde i januari. Alla utom ett sammanträde är förlagt till fredagar kl. 08.30 i 
kommunhuset.  

Med tio sammanträden blir det ca fem veckor mellan varje sammanträde under 
perioden januari till juni och augusti till december. Inget sammanträde ligger då i 
omedelbar anslutning till julhelgen eller när de flesta går på sommarsemester. En 
annan fördel med fem veckor mellan sammanträdena är att beredning till kommande 
sammanträde inte sker omedelbart efter senaste sammanträdet utan ger en lucka på 7 
dagar (förutom i april då det blir 6 dagar) mellan nämndens sammanträde och nästa 
beredning. 

Eftersom en ny mandatperiod inleds 2023, behövs ett extra sammanträde i januari. 
På detta sammanträde ska familjenämnden formellt välja ett arbetsutskott och ett 
myndighetsutskott och det valet måste ske innan utskotten genomför sina första 
sammanträden.  

Familjenämnden ska enligt nämndens reglemente, bland sina ledamöter och ersättare, 
utse tre ledamöter och tre ersättare till nämndens två utskott för mandatperioden 1 
januari 2023 – 31 december 2026. Bland ledamöterna i utskotten ska det också väljas 
en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
Valberedningsnämnden kommer innan valet formellt ska ske i nämnden lämna 
förslag gällande bemanning av familjenämndens utskott, samt förslag på vem som 
ska utses till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 137 forts. 

Ordförandeberedning inför fnau och fns sammanträden sker på fredagar, en vecka 
innan kallelseutskicket till fnau, förutom i januari.  

Familjenämndens arbetsutskott föreslås genomföra nio sammanträden. De äger rum 
på fredagar, två veckor innan nämndens sammanträde, kl. 13.00. 

Familjenämndens myndighetsutskott föreslås genomföra tolv sammanträden. De 
äger rum på måndagar kl. 13.00. 

 

En kommunövergripande beredningsrutin har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagits fram och gäller från den 1 november 2020. Handlingar till 
respektive månads sammanträde ska normalt vara nämndsekreteraren till handa 
senast två arbetsdagar innan ordförandeberedningen för att kunna färdigställas och 
distribueras dagen innan beredning. Ärenden som inte är färdigställda till 
ordförandeberedningen ska alltid godkännas av ordförande innan det läggs till 
dagordningen till sammanträdet. 

Förslag på sammanträden för Fn, fnau och fnmu 2023 
Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2023: 
9 januari (extra fn, måndag), 27 januari, 3 mars, 6 april (skärtorsdag), 12 maj, 16 juni, 
1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december. 

Förslag på sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2023: 
13 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni, 18 augusti, 22 september, 27 oktober 
och 1 december. 

Förslag på sammanträdesdagar för myndighetsutskottet 2023: 
9 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 17 juli, 14 augusti, 18 
september, 23 oktober, 27 november och 18 december. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom varje sammanträde med nämnden kostar uppskattningsvis 15-20 tkr i 
direkta kostnader att genomföra innebär det en besparing att inte ha sammanträden 
varje månad. Även utskotten kostar pengar att genomföra men eftersom det endast 
är tre ledamöter som deltar så kostar det betydligt mindre än ett sammanträde med 
hela nämnden. 

Barnperspektivet 
Familjenämndens myndighetsutskott kan vid behov behöva ha fler sammanträden än 
enligt förslaget. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 137 forts. 

Miljöperspektivet 
Samtliga sammanträdeshandlingar är sedan länge digitala och under 2021 infördes 
digital protokolljustering vilket innebär att ordförande och justerare inte behöver resa 
till kommunhuset för att justera protokollen. 

Uppföljning 
Ingen formell uppföljning kommer ske av beslutade sammanträdestider men om 
något datum eller tid behöver ändras beslutas detta av nämnden. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar fastställa sammanträden 2023 för nämnd, arbetsutskott och 
myndighetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen. 

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 155/2022, handlingsid: Fn 2022.3158. 

Fnuu § 50/2022, handlingsid: Fn 2022.3232. 

Ksau § 147/2022, handlingsid: Fn 2022.2958. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 155/2022: 

Familjenämnden beslutar fastställa sammanträden 2023 för nämnd, arbetsutskott och 
myndighetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen. 

Fnuu § 50/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 137 forts. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 

Kanslichef Johan Linander 

Nämndadministratör Patrik Månehall 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 138 Dnr FN 2022/82 

Riskanalys - Intern kontrollplan 
Familjenämnden 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 3, 8 och 11 i förvaltningens 
riskanalys för BoU, med handlingsid: Fn 2022.3246, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska familjenämnden årligen upprätta och 
besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska utarbetas 
utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 12 risker för individ- och 
familjeomsorgen och 14 risker för barn- och utbildningsverksamheten. 
Familjenämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 138 forts. 

Uppföljning 
Uppföljning av nämndens interna kontrollplan sker i samband med delårsrapporter 
och årsredovisning. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023. Förvaltningen återkommer till familjenämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 157/2022, handlingsid: Fn 2022.3160. 

Riskanalys internkontroll 2023 för IoF (bruttolista), handlingsid: Fn 2022.3007. 

Fnuu § 46/2022, handlingsid: Fn 2022.3228. 

Riskanalys intern kontroll BoU 2023, bruttolista, handlingsid: Fn 2022.3246 

Tidigare behandling 
Fnifu § 157/2022: 

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023. Förvaltningen återkommer till familjenämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2023. 

Fnuu § 46/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (c) yrkar bifall till familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag, handlingsid: Fn 2022.3007. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 138 forts. 

Anders Throbäck (S) och Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden beslutar att 
punkterna 3, 8 och 11 i förvaltningens riskanalys för BoU, med handlingsid: Fn 
2022.3246 ska ingå i familjenämndens internkontrollplan för 2023. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande gällande individ och familj, samt enligt Anders 
Throbäcks (S) och Charlotte Rosdalas (C) yrkanden gällande barn och familj. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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Fn § 139 Dnr FN 2022/81 

Läsårstider 2023/2024 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa föreslagna dagar för höst- och vårterminens 
början och slut läsåret 2023/2024 för grundskola och grundsärskola (från och med 
juli 2023 anpassad grundskola), med handlingsid: Fn 2022.3164. 

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen ska enligt skolförordningen 2011:185 besluta om dagar för höst- och 
vårterminens början och slut för grundskola och grundsärskola. Lagstiftningen som 
styr elevernas läsår lyder som följer: 

Skolförordningen 2011:185 3 kap Lärotider 

”Läsår 

2 §   Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för 
personalen. 

3 §   Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens 
början och slut beslutas av huvudmannen.” 

I huvudöverenskommelsen HÖK 21 mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansrås finns i bilaga M till AB 
särskilda bestämmelser för förläggandet av den reglerade arbetstiden: 

 

”c) Arbetstagares reglerade arbetstid förläggs, under och i anslutning till elevernas 
skolår, till 194 dagar – A-dagar – per verksamhetsår.” 

Barn och utbildning har i år skickat ut sitt förslag till läsårstider till de andra 
kommunerna i sydöstra Skåne för att ge möjlighet till samverkan. Ingen har 
återkommit gällande detta. Ingen av de andra kommunerna har publicerat sina 
läsårstider vid tiden för förslagets framtagande.  

Både barn och utbildnings ledningsgrupp och lärarfacken i Vesam har haft möjlighet 
att inkomma med förslag till förbättringar. 
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§ 139 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till läsårstider utgår från de styrdokument som finns, vilket inte ger några 
konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ett väl disponerat läsår ger goda förutsättningar för studier. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen kan inte se några konsekvenser utifrån detta perspektiv. 

Uppföljning 
Samverkan med BoU:s ledningsgrupp och lärarfacken genomförs varje år kring 
läsårstiderna där förslag till förbättringar behandlas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa föreslagna dagar för höst- och vårterminens 
början och slut läsåret 2023/2024 för grundskola och grundsärskola (från och med 
juli 2023 anpassad grundskola), med handlingsid: Fn 2022.3164. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 47/2022, handlingsid: Fn 2022.3229. 

Förslag till läsårstider 23/24 grundskola-grundsärskola i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Fn 2022.3164. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 47/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_________ 
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§ 139 forts. 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lärarnas riksförbund Greger Sandell 

Lärarförbundet Ise Örn-Balksäter 

Rektorer 

Åsa Andersson 

Eva Johansson 

Linda Ekelund 

Henrik Ryd- Götander 

Tove Rix 

Agnetha Persson 
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Fn § 140 Dnr FN 2021/101 

Uppföljning av privata utförare 2022 BoU 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna uppföljningen av privata utförare i Barn och 
utbildningsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av privata utförare, 
Ks 2020.789. Enligt programmet ska varje nämnd/styrelse med fullmäktiges program 
som grund besluta om en årlig plan för uppföljning och kontroll av privata utförare, 
Fn 2021.948. 

Inom Barn- och utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande skolskjuts 
som ska följas upp, båda med Telepass AB, fristående dotterbolag till Nobina AB. 

• Särskoleskjuts – KS 2018/2581 

Avtalstid 180810 till 200809, max förlängning 3 st á 24 månader. Gäller 
särskoleskjuts, verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola samt 
särskilda undervisningsgrupper. Avtalet är förlängt för andra gången till 
240809. 

• Skolskjuts 2018 – KS 2018/293 

Avtalstid 190901 till 230723, max förlängning 2 st á 2 år. Gäller ordinarie 
skolskjuts grundskola. 

 

Granskning 2022 

Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass Ab (31 mars, 7 juni samt 1 
november). Vid uppföljningarna har leverantörens dokumenterade materials kvalitet 
över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och enligt avtal. Barn- och 
utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med 
leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. Klagomål har framförts 
kring uppföljning av fasta platser i bussarna, kontinuitet bland chaufförerna samt att 
en chaufför vid två tillfällen haft en anhörig med sig i bussen.  

Barn- och elevhälsan har vid tillfället i oktober informerat/utbildat kring bemötande 
av elever i behov av särskilt stöd. 
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§ 140 forts. 

Ekonomiska konsekvenser  
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens medel 
används kostnadseffektivt. 

Barnperspektivet 
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn säkerställer att 
barnperspektivet kan tas tillvara också i verksamheter som lämnats över till privata 
utförare.  

Miljöperspektivet 
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets- och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls. 

Uppföljning 
Sker enligt avtal. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna uppföljningen av privata utförare i Barn och 
utbildningsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 48/2022, handlingsid: Fn 2022.3230 

Tidigare behandling 
Fnuu § 48/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin  

Skolchef Johan Holmqvist 
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Fn § 141 Dnr FN 2022/83 

Plan för uppföljning av privata utförare 
2023 BoU 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna planen för uppföljning av privata utförare 2023 – 
BoU. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer 
för verksamheter som utförs av privata utförare enligt Kommunallagen kap 5. §3. 
Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Enligt 
programmet bör verksamheter som bedrivs i egen regi följas upp på motsvarande 
sätt. Inom barn och utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande 
skolskjuts som ska granskas, båda med Telepass AB, fristående dotterbolag till 
Nobina AB 

• Särskoleskjuts – KS 2018/2581 

Avtalstid 180810 till 200809, max förlängning 3 st á 24 månader. Gäller 
särskoleskjuts, verksamheterna grundsärskola , gymnasiesärskola samt 
särskilda undervisningsgrupper. Avtalet är förlängt för andra gången till 
240809. 

• Skolskjuts 2018 – KS 2018/293 

Avtalstid 190901 till 230723, max förlängning 2 st á 2 år. Gäller ordinarie 
skolskjuts grundskola. 

Plan för uppföljning 2023 
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med registrerings-, 
trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska information om förseningar, 
incidenter, olyckor och kända lagöverträdelser dokumenteras. Parterna ska träffas 
minst två gånger per läsår för uppföljning, vilket ingår i åtagandet. Med uppföljning 
menar vi att leverantör och kommun bedömer det dokumenterade materialets 
kvantitet och kvalitet över aktuell verksamhetsperiod. Här ska också göras prognos 
över implementeringar av förbättringar vilket leverantören ska visa genom en  

21



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

handlingsplan som ska inkomma till kommunen inom en månad efter uppföljningen. 
Uppföljningen ska också dokumenteras och sparas. 

Leverantören ska två gånger om läsår lämna in förslag för att öka kvalitéten och 
effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtas för 
att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 

Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för möten med 
kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta passagerarlistor för morgonturen 
innehållande uppgift om hållplats, tid samt telefonnummer senast 14 dagar efter 
terminsstarten.  

Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt avtalen och 
rapportera brister och avvikelse från den avtalade kvalitéten. Det innebär till exempel 
ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, dåligt underhåll eller annat som 
kan försämra trafiksäkerheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen ger förutsättningar för god kvalitét. 

Barnperspektivet 
En fungerande skolskjuts är en del av en likvärdig skola. 

Miljöperspektivet 
Uppföljning av miljökraven som sätts vid upphandling ger god kvalitét. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning av skolskjutssamordnaren samt uppföljning av nämnden en 
gång per år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna planen för uppföljning av privata utförare 2023 – 
BoU. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 49/2022, handlingsid: Fn 2022.3231. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 49/2022: 
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§ 141 forts. 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Skolskjutssamordnare Eva Johansson 
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Fn § 142 Dnr FN 2022/77 

Kvalitetsuppföljning IFO 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsuppföljning IFO 2022, handlingsid: Fn 
2022.3048. 

Ärendebeskrivning 
En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av 
god kvalitet för alla som har behov av den. I planen för kvalitetsuppföljningen 2022 har 
tre uppföljningsområden prioriterats. 

1. Uppföljning familjehem- görs regelbundna överväganden av 
vårdnadsöverflytt?  

2. I vilken utsträckning tillgodoser verksamheten barnets delaktighet i SIP?  
3. Deltagare i AME- utveckling  
 

Granskningsperioden har varit under perioden 2022-01-01—2022-06-30. Har utförts 
av socialt ansvarig socionom (SAS). 

Sammanfattningsvis kan man säga att verksamheten barn och familj gör regelbundna 
överväganden av vårdnadsöverflytt. 

När det gäller barnets delaktighet vid upprättandet av samordnad individuell plan 
(SIP) så har verksamheten arbetssätt för att möjliggöra för barnet att vara med vid 
SIP:ar, dock är underlaget inte tillräckligt för att kunna göra en analys i vilken 
utsträckningen barnen är delaktiga eller inte. Uppföljningen visar på att det är viktigt 
att vi framöver på ett strukturerat sätt visar hur vi gör för att möjliggöra för barnet att 
få göra sin röst hörd och att man utökar flexibiliteten i att motivera barnet att vara 
delaktig. 

Resultatet från granskningen gällande AME visar på ett varierat resultat för 
deltagarna. En del kommer ut i arbetslivet relativt snabbt. En del behöver mer stöd 
för att komma till en aktivitet eller ut i arbete. För en tredjedel av deltagarna är hälsan 
ett hinder för att komma ut i arbetslivet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser. 
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§ 142 forts. 

Barnperspektivet 
Uppföljningen visar på att barnperspektivet behöver förstärkas. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön. 

Uppföljning 
Uppföljning görs i Kvalitetsberättelse 2023. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsuppföljning IFO 2022, handlingsid: Fn 
2022.3048. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 156/2022, handlingsid: Fn 2022.3159. 

Kvalitetsuppföljning IFO 2022, handlingsid: Fn 2022.3048. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 156/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsuppföljning IFO 2022, handlingsid: Fn 
2022.3048. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Fn § 143 Dnr FN 2020/46 

Tillägg i riktlinjerna gällande ekonomiskt 
bistånd 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar om ett tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd enligt 
förslaget att de barnfamiljer som haft försörjningsstöd i mer än 12 månader ska 
kunna ansöka om utökat bistånd inför sommarledighet och kring julhögtiden enligt 
de normer som återfinns i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
I Tomelilla kommun finns vid skrivelsen totalt 43 barn i åldern 0-18 där familjen har 
uppburit försörjningsstöd i 12 månader eller mer. 

I nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd står följande:  

”Bistånd kan beviljas till rekreationskostnad för barnfamiljer som haft försörjningsstöd under minst 
ett år och som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Barnperspektivet ska beaktas 
och behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning av 
barnets behov bör göras av handläggare som har god kännedom om familjen. Kostnaden ska vara 
rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till. Kostnader för 
aktiviteter i form av resor som anordnas av skolan ska bekostas av skolan.” 
Ovanstående text är tolkningsbar och för att ytterligare förtydliga och möjliggöra för 
barnfamiljer att göra en aktivitet under sommaren föreslås följande förslag, 
(gulmarkerat under 4.15): 

Inför varje sommar ska barnfamiljer, där föräldrarna haft försörjningsstöd i över 12 
månader, få frågan om planer inför sommaren. Kostnad för en dagsresa inkl. extra 
matpengar (varierar beroende på ålder 74kr -147 kr), inträde, eventuellt åkband och 
resa ska kunna räknas som en godtagbar utgift. Kan avse inträde till t.ex. Tomelilla 
sommarland, eller en dag på utomhusbad. Detta för att man som familj ska kunna 
göra en aktivitet under sommaren tillsammans. Nivån på det beviljade biståndet ska 
prövas utifrån vad en barnfamilj med låga inkomster i allmänhet har råd med. 

Vidare föreslås att barnfamiljer som varit aktuella på försörjningsstöd mer än 12 
månader ska beviljas en extra summa i samband med högtid eller ledighet i december 
månad. Ersättningen ska användas i syfte att handla en julklapp till barnet, alternativt 
möjlighet att ha till firande för att främja barnens upplevelse av högtid. 

 

26



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 143 forts. 

Bidragen kan sökas vardera en gång per hushåll per år och ersättning kan betalas ut 
motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet (48 300 kr 2022) per barn under 18 år.  

Ekonomiska konsekvenser 
I samband med högtid i december så skulle 43 barn á 362,25 kr generera en kostnad 
för familjenämnden med ca 15 000 kr. 

Kostnaderna för dagsresa under sommaren beräknas till ca 3000 kr per familj. I 
dagsläget är 21 hushåll aktuella vilket skulle generera en kostnad på ca 60 000 kr. 

Barnperspektivet 
Förslaget är baserat på att Tomelilla har en högre andel barn i barnfattigdom än 
övriga riket. Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. 
Låg ekonomisk status och ekonomiska problem kan påverka bland annat barns och 
ungas fysiska och psykiska hälsa, hälsobeteenden och skolresultat, sociala relationer 
och graden av trångboddhet. Genom förslaget så når vi en del av de barn som vi vet 
lever i ekonomiskt utsatta familjer. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Inte aktuellt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar om ett tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd enligt 
förslaget att de barnfamiljer som haft försörjningsstöd i mer än 12 månader ska 
kunna ansöka om utökat bistånd inför sommarledighet och kring julhögtiden enligt 
de normer som återfinns i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.3336. 

F 2003 Riktlinjer ekonomiskt bistånd - Individ och familj, version 2, handlingsid: Fn 
2022.3340. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 143 forts. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

KFS/Johanna Kandell 

Socialchef Camilla Andersson 
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Fn § 144 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut oktober 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut oktober 2022. 

När Vad  Vem 
19/10-2022 Beslut om 

inackorderingsstöd, 9 st 
Skolchef 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3255. 

_________ 
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Fn § 145 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022-11-18 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 18 november 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen oktober 2022. 

• Aktuell information om processen för kommuntal nyanlända 2023. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-10-31, §§ 
141-158. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-11-09, §§ 44-50. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3256. 

Anmälningsärenden enligt skollagen oktober 2022, handlingsid: Fn 2022.3240. 

Aktuell information om processen för kommuntal nyanlända 2023, handlingsid: Fn 
2022.3120. 

_________ 
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Fn § 146 Dnr FN 2022/3 

Redovisning av anmälningsärenden 
september 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

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

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

SIS Fjugsta 

 

 

 

 

 

 

202 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

 

2022-08-18 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

 

2022-08-14 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

47 700 kr 2021-12-27  

Flicka Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-15 

2022-06-16 

Pojke V&B Högelid 123 380 kr (aug) 2022-04-07  

 

 

31



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 146 forts. 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 30 382 kr (aug) 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   

 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 94 500 kr 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, juni 2022 – september 2022 
Beslut Juni Juli Aug. Sep. 
Startade utredningar 1 1 14 22 

Avslutade utredningar med insats 5 1 2 2 

Avslutade utredningar utan insats 8 1 4 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 0 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

3 2 5 1 

Vård enligt LVU 0 1 1 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 0 1 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

0 0 1 0 
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Placering i akuthem/HVB-hem SoL 0 0 0 0 

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

2 1 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

9 2 2 9 

 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, juni 2022 – september 2022 
Beslutstyp Juni Juli Aug. Sep. 
Lex Sarah utredningar 0 0 0 0 

     

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

8 12 7 11 

Avsluta utredning ek. bistånd 6 8 11 1 

Lägga ner utredning ek. bistånd 4 8 2 4 

Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL 89 82 83 87 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 35 36 49 39 

Arbetsförberedande insatser 13 0 10 6 

Avslag 4:1 SoL 57 50 59 53 

Överklagan rätt tid 4 0 1 4 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 5 0 1 3 

Ändring överklagat beslut 0 1 0 0 
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Familjefrid 
Utredning 11:1 ansökan 0 0 1 2 

Avsluta utredning 0 0 0 0 

Lägga ner utredning 0 0 0 3 

Öppenvård familjefrid 1 0 1 0 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 1 1 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 0 

Avsluta utredning 4 3 1 0 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 1 2 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 2 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 5:2 0 0 0 0 

Öppenvård vuxen 3 0 0 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

34



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 146 forts.     

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 0 1 2 

Avsluta utredning 1 0 0 2 

Beviljade andrahandskontrakt 0 0 0 1 

Avslag 4:1 2 0 0 0 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 

Delegeringsbeslut, september 2022 
1 st utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende med beslut att vården enligt LVU 1,2 
§§ ska upphöra enligt 21 § LVU, att bevilja bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av 
IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling) samt att häva beslut om 
hemlighållande av den unges vistelseort för föräldrar enligt 14 § 2 st. 2 punkten LVU 
– Charlotte Rosdala, ordförande.  

 

Domar och beslut, september 2022 
Meddelande från Ystad Tingsrätt den 30 augusti 2022.   

Mål nr B 496-22 

Hid Fn 2022.2641 

Det tilltalade döms för brott mot tjänsteman och påföljden blir ungdomstjänst 20 
timmar.  

 

Meddelande från Ystad Tingsrätt den 22 september 2022.  

Mål nr T 1340-22 

Hid Fn 2022.2699 

Avgörande gällande ensam vårdnad har vunnit laga kraft.  
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Meddelande från Ystad Tingsrätt den 30 september 2022. 

Mål nr B 115-22 

Hid Fn 2022.2775 

Den tilltalade döms för misshandel. Påföljden blir villkorlig dom med samhällstjänst 
40 timmar. 

 

Meddelande från Malmö Tingsrätt den 13 oktober 2022.  

Mål nr B 8254-22 

Hid Fn 2022.2908 

Den tilltalade döms för försök till stöld där påföljden blir villkorlig dom samt 40 
dagsböter om 50 kr (2 000 kr).  

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 158/2022, handlingsid: Fn 2022.3161. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 158/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

_________ 
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