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§ 1 Dnr 2021/00342  

Utredningsuppdrag av ärendemängd, antal placeringar 
och kostnader för placeringar vid Individ- och 
familjeomsorgen 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Upprättat utredningsuppdrag godkänns och tas i beaktan i budgetprocessen 

för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-10 § 54 gavs 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i uppdrag att utreda ärendemängd, antal 

placeringar och kostnader för placeringar under de senaste åren.  

Individ och familjeomsorgen gavs 2021-09-23 § 139 i uppdrag att göra en 

djupare analys av utredningen där man tittar på orsaker till de ökade 

placeringarna och kostnaderna samt framtidsspaning.  

Analysen ska redovisas skriftligt och muntligt till arbetsutskottets 

sammanträde i januari 2022 samt till familje- och utbildningsnämnden i 

februari 2022. 

IFO-chef Jill Ekberg Johansson redogjorde för upprättad utredning. 

    

Beslutsunderlag 

- Genomlysning av individ och familjeomsorgen 

- Förändringar i placeringskostnader      
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§ 2 Dnr 2022/00008  

Bokslut 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut för 

2021 samt att överlämna detsamma till kommunstyrelsen.      

Ärendebeskrivning 

Föreligger upprättat bokslut för 2021.    Bilaga 

Förvaltningsekonom Helena C Bergh och förvaltningschef Maria Ronsten 

redogjorde för bokslutet.                 

      

Beslutsunderlag 

Bokslut 2021      
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§ 3 Dnr 2022/00011  

Riktlinje för ersättningar till uppdragstagare IFO 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

Riktlinje för ersättningar till familje- och utbildningsnämndens 

uppdragstagare 2022. 

I och med att denna riktlinje antas så upphävs tidigare beslut från  

FUN 2020-04-02 § 14 med dnr 2020/35 gällande arvodesersättning per 

timme för umgängesstöd samt  

FUN 2021-02-04 § 9 med dnr 2020/370 gällande arvodesersättning och 

omkostnadsersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för 

ensamkommande barn.      

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden i Smedjebackens kommun använder sig av 

Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller 

ersättningar till uppdragstagare. Till uppdragstagare räknas de olika 

familjehemmen, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och särskilt förordnade 

vårdnadshavare. Eftersom det är generella rekommendationer är syftet med 

denna riktlinje att komplettera SKR:s rekommendationer samt vara ett stöd 

för handläggare och beslutsfattare i deras kontakter med enskilda 

uppdragstagare och vid fastställandet av ersättningsnivåerna      

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN Au 220120 § 9 

- Riktlinje ersättning uppdragstagare IFO 

- Reviderat Cirkulär 21_40 

- Cirkulär 21_39 

- Beslut att upphäva 2020/35 Fun 

- Beslut att upphäva 2020/370 Fun      
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§ 4 Dnr 2022/00009  

Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 
4 kap. 1 § SoL 4:e kvartalet 2021 IFO 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den 

till kommunfullmäktige.      

Ärendebeskrivning 

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut 

som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 

avbrutits. Typ av insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt 

anledning till att beslutet ej verkställts ska rapporteras till Inspektionen för 

Vård och Omsorg IVO, familje- och utbildningsnämnden, kommunens 

revisorer samt kommunfullmäktige  

Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport. När ett 

ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska 

nämnden rapportera detta till IVO och revisorerna. Rapporteringen sker via 

e-tjänst. 

För individ- och familjeomsorgen fanns 4:e kvartalet 2021 inga beslut som 

inte hade verkställts inom 3 månader.  

Inga beslut fanns där avbrott i verkställigheten hade gått över tre-månaders 

gränsen.  

Inga ärenden har därför rapporterats till IVO. 

 

Rapportering till kommunens revisorer 2022-01-10      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 11 
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§ 5 Dnr 2022/00005  

Dödsboanmälningar 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Upprättad rapport om dödsboanmälningar för 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har vi haft fem dödsboanmälningar. Tre stycken fullföljdes och 

två övergick efter utredning till bouppteckning då det fanns pengar i 

dödsboet. 

Under 2021 har det inte varit någon dödsboförvaltning. 

Under 2021 har det utbetalats totalt 28 940kr. 

      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag FUN Au2022-01-20 § 10 

- Tjänsteskrivelse ”Dödsboanmälningar i Smedjebackens kommun 2021” 

daterad 2022-01-12.  
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§ 6 Dnr 2021/00005  

Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Upprättad uppföljning av internkontrollplan för 2021 godkänns och läggs till 

handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av internkontrollplan för 2021.       

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse uppföljning av internkontrollplan för 2021  

- Protokollsutdrag från Fun Au 220120 § 12 

- Dokument Uppföljning av internkontrollplan 2021 
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§ 7 Dnr 2022/00006  

INTERNKONTROLLPLAN 2022 

Familje- och utbildningsnämnden beslut 

Upprättat internkontrollplan för 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Föreligger upprättad internkontrollplan för 2022.  Bilaga 

Beslutsunderlag 

- Internkontrollplan 2022 

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 13 
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§ 8 Dnr 2021/00310  

Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad delrapport 

2 av plan för uppdrag jämlik förskola och skola och ställer sig bakom 

föreslagna insatser. 

 

Godkänd delrapport skickas till kommunstyrelsen tillsammans med en 

sammanfattande skrivelse om arbetets gång.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i maj ta fram en delrapport 3. 

Fokus för arbetet är att främst utveckla avsnitten kring analys, uppföljning 

och kostnadsberäkning.  

       

Ärendebeskrivning 

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-08-24 § 62 fick 

familje- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för 

”Uppdrag jämlik förskola och skola”.  

Delrapport 2 föreligger.    Bilaga 

      

Beslutsunderlag 

- Plan Jämlik förskolan och skola – delrapport 2      

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 14 
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§ 9 Dnr 2022/00012  

Uppdrag kring samverkan med omsorgsförvaltningen 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsförvaltningen får tillsammans med 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta en samverkansgrupp i enlighet 

med ärendebeskrivningen. 

Återrapportering kring samverkansgruppens arbete sker till nämndernas 

sammanträden i september.      

Ärendebeskrivning 

Måndagen den 6 december träffades representanter från 

omsorgsförvaltningen och familje- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningarnas ansvars- och arbetsområden har flera beröringspunkter 

både vad gäller de lagrum förvaltningarna verkar inom och det operativa 

arbete som utförs. Syftet med träffen var att diskutera hur samverkansarbetet 

mellan förvaltningarna kan utvecklas. 

I enighet kom deltagande representanter fram till att det behövs arbetas fram 

en tydligare samverkanstruktur mellan förvaltningarna. Därför får nu 

förvaltningarna det gemensamma uppdraget att starta upp en 

samverkansgrupp med deltagare från båda förvaltningarna.  

Samverkansgruppens initiala uppdrag är att namnge samverkansgruppen, 

skapa en grundstruktur för samverkan mellan förvaltningarna samt kartlägga 

och analysera inom vilka arbetsområden gemensamma arbetsrutiner, 

samverkansavtal eller annan typ av dokumentation kan komma behövas 

arbetas fram.  

Följande funktioner från förvaltningarna föreslås utgöra grunden i 

samverkansgruppen. Utifrån vad gruppen kommer fram till i sin kartläggning 

och analys kan sammansättningen dock förändras. 

 

Familje- och utbildningsförvaltningen: 

• Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, sammankallande 

tillsammans med Biträdande förvaltningschef för 

omsorgsförvaltningen 

• Enhetscheferna från individ- och familjeomsorgen 

• Verksamhetschef för elevhälsan 
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Omsorgsförvaltningen 

• Biträdande förvaltningschef, sammankallande tillsammans med 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 

• Myndighetschef  

 

Samverkansgruppen rapporterar närmast till förvaltningarnas respektive 

förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse samverkan omsorgen 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-01-20 § 15      
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§ 10 Dnr 2022/00030  

Ärende gällande åtgärder kopplat till politikerenkät 
2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning bland nämndens 

politiker gällande nämndens arbete. Vid nämndens sammanträde 2021-12-09 

§ 105 fattades beslut om att ordförande skulle återkomma med information 

gällande vilka åtgärder som har vidtagits/kommer vidtas till följd av 

enkätens resultat (dnr 2021/3).  

Följande åtgärder har antingen redan vidtagits eller planeras att vidtas: 

- Inköp av paddor även till alla ersättare.  

- Utskick av SKR:s skrift ”Ansvaret som ledamot i nämnd” 

- Erbjuda ett utbildningstillfälle på tema organisation, delegation 

och styrdokument samt ärendehantering för intresserade 

ledamöter under våren 2022.  

- Inför/under inledningen av nästa mandatperiod se över 

utformningen av uppdraget för nämndens kontaktpolitiker. 

      

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse åtgärder politikerenkät 

- Beslut FUN 2021-12-09 § 105 

- Politikerenkät 2021 svar      
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§ 11 Dnr 2021/00430  

Val av ersättare till Familje- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att utse Maria Söderlund till 

ersättare i familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott, istället för Åke 

Bråten (s).      

Ärendebeskrivning 

Åke Bråten (s) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje- och utbildningsnämnden. Åke lämnar därmed också sin plats som 

ersättare i familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Med anledning av detta ska familje- och utbildningsnämnden besluta om en 

ersättare för Åke som ersättare i arbetsutskottet      

      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag FUN Au 2021-12-16 § 202      
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§ 12 Dnr 2021/00207  

Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Brottsofferjouren 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Brottsofferjouren beviljas föreningsbidrag med 11 000 kronor för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Brottsofferjouren ansöker om föreningsbidrag för 2022 á 22 000 kronor.      

      

Beslutsunderlag 

- Ansökan 2022 

- Verksamhetsplan 2021 

- Verksamhetsberättelse 2020 

- Årsmötesprotokoll 

- Räkenskaper 

- Revisionsberättelse  

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 17 
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§ 13 Dnr 2021/00157  

Ansökan om föreningsbidrag 2022 - BRIS 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Bris beviljas föreningsbidrag med 11 000 kronor för 2022.      

Ärendebeskrivning 

BRIS – Barnens Rätt I Samhället – ansöker om 22 000 kronor i 

föreningsbidrag för 2022.  

      

Beslutsunderlag 

- Ansökningsbrev 2022 

- Bris årsberättelse 2019 

- Bris långsiktiga plan 

- Bris stadgar 

- Budget 2021 och prognos 2022 

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 18 
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§ 14 Dnr 2021/00002  

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

 

Av ordförande fattade beslut i brådskande ärende då nämndens beslut inte kan 

inväntas: 

Datum Dnr Rubrik 

2021-12-07 2021.435-751 Placering i familjehem 11 § LVU 

Av förvaltningschef Maria Ronsten fattade delegationsbeslut: 

Datum Dnr Rubrik 

2021-11-29 2021.420-605 Skolgång i annan kommun – Mora. Avslås. 

Av rektor Maria Fengnell fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2021-11-16 2021.11-714 Utökad tid i förskolan – Gubbo 

2021-11-16 2021.12-714 Utökad tid i förskolan – Gubbo 

Av rektor Torbjörn Åkerlund fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2021-12-01 2018.144-714 Utökad tid i förskolan – Sagan 

2021-12-01 2019.238-714 Utökad tid i förskolan – Sagan 

2021-12-01 2021.291-714 Utökad tid i förskolan – Sagan 

2021-12-01 2021.422-714 Utökad tid i förskolan – Sagan 

Av rektor Fredrik Hedlund fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2021-10-12 2021.432-606 Anpassad studiegång, Kyrkskolan 

2021-10-12 2021.433-606 Anpassad studiegång, Kyrkskolan 

 

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO för 

november 2021. Antal delegationsbeslut i november 2021: 299.   

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO för 

december 2021. Antal delegationsbeslut i december 2021: 321.   
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- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden 2021-11-01—2021-

11-30. 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik 

2021-11-25 180 2021.42 Uppföljning av handlingsplaner IFO 

 182 9936 Övervägande om fortsatt placering enligt 13§ LVU

 183 9937 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU - hemlighållande

 184 9938 Övervägande om fortsatt placering enligt 13§ LVU 

 185 9939 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU - hemlighållande

 186 9940 Övervägande om fortsatt placering enligt 13§ LVU

 187 9941 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU - hemlighållande

 188 9942 Övervägande enligt 14§ p.1 LVU – umgängesbegränsn. 

 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden 2021-12-01—2021-

12-31. 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik 

2021-12-16 189 10046 Utredning ekonomiskt bistånd 

 190 10023 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 191 10028 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 192 10029 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 193 10024 Övervägande enligt 13 § LVU  

 194 10025 Övervägande enligt 13 § LVU  

 195 10026 Övervägande enligt 13 § LVU  

 196 10027 Övervägande enligt 13 § LVU  

 197 10031 Utredning enl 11 kap. 1 § SoL ang hemtagning 

 198 10032 Utredning enl 11 kap. 1 § SoL ang hemtagning 

 199 10033 Utredning enl 11 kap. 1 § SoL ang hemtagning 

 200 2021.434 Annullering av beslut 

 201 2021.42 Uppföljning av handlingsplaner IFO 

     

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från FUN Au 211216 § 204  

- Protokollsutdrag från FUN Au 220120 § 20   

- Fördelning av delegationsbeslut IFO – nov 20201 

- Delegationsbeslut IFO december 2021 

- Delegationsbeslut typ av – december 2021 

 

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2021/00003  

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Skyldigheten att ha systematiskt kvalitetsarbete för Familje- och 

utbildningsnämnden utgår från bestämmelser i bland annat Skollagen och 

Socialtjänstlagen. 

Varje månad kommer det att genomföras internkontroller inom 

verksamheten och redovisning kommer lämnas till nämnden under ämnet 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Vid dagens sammanträde redogjordes för följande punkter: 

* Måluppfyllelse för elever i år 1-5 höstterminen 2021 redovisas i separat 

dokument. 

* Utredningstider IFO till och med november 2021 redovisas i separat dokument      

      

Beslutsunderlag 

- Sammanfattande bedömning år 1-5 ht 2021 Röda Berga    (dok nr 10012) 

- Sammanfattande bedömning år 1-5 ht 2021 Vinsboskolan  (dok nr 10013) 

- Sammanfattande bedömning år 1-5 ht 2021 Hagge skola   (dok nr 10014) 

- Sammanfattande bedömning år 1-5 ht 2021 Kyrk/Vad       (dok nr 10015) 

- Utredningstider IFO för november 2021  (dok nr 10016) 

      

 

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2022/00003  

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Skyldigheten att ha systematiskt kvalitetsarbete för Familje- och 

utbildningsnämnden utgår från bestämmelser i bland annat Skollagen och 

Socialtjänstlagen. 

Varje månad kommer det att genomföras internkontroller inom 

verksamheten och redovisning kommer lämnas till nämnden under ämnet 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Vid dagens sammanträde redogjordes för följande punkter: 

- Kränkande behandling/incidenter för hela 2021 

Antal anmälda kränkningar för 2021 är 172 från grundskolan, 6 från 

fritidshemmen samt 8 från förskolan.  

- Tillbud/olycksfall statistik (elever) för hela 2021 

Antal inrapporterade tillbud är 12, olycksfall 117.  

- Sjukstatistik personal för hela 2021 – snitt för hela 2021: 6,79% 

- Sammanställning av betygsresultat ht 2021 

- Meritvärde ht 2021 

Kyrkskolan år 9: 220,4, varav flickor 214,4 och pojkar 224,7. 

Bergaskolan år 9: 216,1 varav flickor 226,8 och pojkar 208,3. 

- Utredningstider IFO hela 2021      

Beslutsunderlag 

- Rapporterade incidenter 2021 

- Tillbud och olycksfall elever hela 2021 

- Sjukstatistik hela 2021 personal 

- Sammanställning av betygsresultat ht 2021 

- Analys av resultat på övergripande nivå 2021 

- Meritvärde ht 2021 för samtliga skolor med åk 6-9 

- Utredningstider IFO t o m december 2021.      

 

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2021/00001  

Informationsärenden 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

- Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av 

Smedjebackens kommuns ansvarstagande för grundskola (dnr 2020/280)      

Beslutsunderlag 

- Skolinspektionens beslut (dnr 2020/280) 

      

 

 


