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§ 89 Dnr 2022/00263  

Utredningsuppdrag - Frukt och frukost inom 
grundskolan 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

- Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättad utredning gällande 

fri frukt för elever i årskurs 4-6 samt fri frukost för elever i årskurs 7-9. 

- Frågan gällande fri frukt för elever i årskurs 4-6 tas med i budgetarbetet 

inför 2024.  

- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning och 

projektplan för fri frukost för elever i årskurs 7-9 som redovisas på 

nämndens sammanträde i juni 2023. 

Ärendebeskrivning 

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-15 § 61 (dnr 

2022/00263) beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 

utvidgande av fri frukt att omfatta även årskurs 4- 6 samt fri frukost till 

årskurs 7- 9. Utredningen ska beskriva möjligheter och risker utifrån bland 

annat ekonomi, barnperspektiv samt de lagar och förordningar frågan berör 

som exempelvis skollagen. 

Utredningen påvisar att kosten har betydelsen för inlärning och fri frukt för 

samtliga elever utifrån det perspektivet kan tros vara av godo. På samma sätt 

gäller fri frukost.  Gällande fri frukost så visar resultaten av hälsosamtalen de 

två senaste läsåren att 50% av eleverna i årskurs 7 äter sällan eller aldrig 

frukost. Svårigheten kan vara att få eleverna att äta frukost. Fri frukt för 

årskurs 4- 6 och fri frukost kommer innebära en utökad kostnad för 

förvaltningen. 

Eftersom denna kostnad inte finns med i budgetarbetet för 2023 så behöver 

förvaltningen i så fall ha en utökad budgetram alternativt prioritera bort 

andra poster i budget för att kunna erbjuda fri frukt och fri frukost för ovan 

avsedda målgrupper. Alternativet är att ha med detta inför budgetprocessen 

2024 och i så fall välja att göra ett tidsbestämt projekt av fri frukt och fri 

frukost för att se vad det egentliga utfallet blev, både beträffande kostnader 

och effekter på undervisning och elevers hälsa. 

Yrkanden: 

Björn Wallén (s) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Utredning fri frukt för årskurs 4- 6 samt fri frukost för årskurs 7- 9  

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 §164 
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§ 90 Dnr 2021/00310  

Uppföljning av Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 

Jämlik förskola och skola.  

Nästa uppföljning ska ske i september 2023. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden har erhållit riktade medel gällande Jämlik 

förskola och skola från kommunstyrelsen. Beslutet togs i 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 31 dnr 2021/00236. Förvaltningen har 

sedan utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete utrönat nedanstående 

fokusområden som medlen ska läggas på.    

• Bristande språkkunskaper 

• Problematisk skolfrånvaro 

• NPF-relaterad problematik 

• Matematiksvårigheter 

• Psykisk ohälsa 

Uppföljning 

Specialpedagog, utökning av modersmålsundervisning samt studiecoacher 

har anställts och arbetet i förskola och grundskolan har påbörjats. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Uppföljning rapport Jämlik förskola och skola 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 165 
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§ 91 Dnr 2022/00450  

Ansökan om startbidrag till Kvinnojouren Systerskapet 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje-och utbildningsnämnden beslutar att avsätta 35 000 kr från budget 

för föreningsbidrag till startbidrag till Kvinnojouren ”Systerskapet”. 

Hur man använt bidraget ska följas upp enligt kommunens riktlinjer för 

föreningsbidrag (Kf 2014-11-17 §5). 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en ansökan om startbidrag på 35 000 kr från en ny 

kvinnojour ”Systerskapet” som har startats från grunden i Smedjebacken. 

Ambitionen finns att starta jourverksamhet samt utbildning redan under 

hösten 2022. Jourverksamheten är baserad på ideella krafter och i form av 

stöd via chatt, telefon samt mejl specifika tider under veckorna.  

De kommer att delta i utbildningar som Roks och länsföreningen arrangerar, 

de beskriver att utbildningar är avgörande för kvaliteten. De planerar även att 

starta egna utbildningar. 

Systerskapet ska vara den ledande tanken. De vill att en känsla av solidaritet 

och empati mellan kvinnor ska spegla hela verksamheten, både de som söker 

stöd och de som engagerar sig ideellt i jouren. 

Yrkanden: 

Lars-Ove Norling (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Verksamhetsplan  

Bilaga 2 Utbildningsplan för kvinnojouren Systerskapet  

Bilaga 3 Stadgar för kvinnojouren Systerskapet  

Bilaga 4 Protokoll kvinnojouren Systerskapet 

Bilaga 5 Styrelseprotokoll Kvinnojouren Systerskapet 

Bilaga 6 Protokoll val av styrelse kvinnojouren Systerskapet 

Bilaga 7 Ansökan om startbidrag  

Protokoll från FUN Au 222-11-24 § 166 
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§ 92 Dnr 2022/00372  

Sammanträdestider 2023 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslagna 

sammanträdestider för 2023. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över tiderna för beredningen så att det inte 

krockar med kommunstyrelsens sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsförvaltningen har gjort ett förslag till schema för 

inlämning, beredning, familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt 

familje- och utbildningsnämndens sammanträden.                                Bilaga 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider för FUN, Au och beredning 2023 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 167 
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§ 93 Dnr 2022/00464  

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå - förskolan 
2021/2022 

Familje- och utbildningsnämnden beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

kvalitetsrapport gällande förskoleverksamheten samt godkänna föreslagna 

åtgärder för 2023 i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.  

Ärendebeskrivning 

Denna kvalitetsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Smedjebackens kommuns förskolor, grundskolor, fritidsverksamheterna och 

elevhälsoarbetet. I rapporten presenteras en övergripande bild över delar av 

det arbete som sker på våra förskolor, skolor och fritidsverksamheter och de 

resultat som nåtts.  

Kvalitetsrapporten är en del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på 

huvudmannen om att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 3 §, 2010:800). Rapporten är tänkt 

att bidra till en förståelse av vad som händer i våra förskolor, skolor och 

fritidsverksamheter och varför, samt till att synliggöra det arbete som görs, 

vilka förändringar som genomförs i ute i verksamheternas olika delar och 

vad dessa förändringar verkar leda till.  

Rapporten utgör även en återkoppling till skolorna på deras kvalitetsarbete. 

Via de underlag som sammanställs och analyseras här, kan vi bidra till att 

synliggöra vilka gemensamma utvecklingsområden vi har att arbeta med 

inom förvaltningen, vilket i sin tur kan bidra till att vi kan göra kloka 

prioriteringar i våra verksamheter. 

 

Sammantagna åtgärder 2023 på huvudmannanivå för förskolans 

verksamhet

Förskollärarens ansvar  Upprätta rutin för hur arbetet i 

fokusgruppen ska gå till.  

Normer och värden ESTER 

Omsorg, utveckling och lärande  Inprint med teckenstöd, arbetssätt 

NTA- lådor 

 NPF-anpassa lärmiljön 
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Insatser utifrån Jämlik förskola och 

skola 

 

Barns delaktighet och inflytande  Motivationslyftet 

Förskola och hem Upprätta ny rutin utifrån ny Skollag 

(2010:800) Åtgärder för att fler 

barn ska delta i förskolan 

Övergång och samverkan Upprätta en övergripande rutin för 

övergångar inom 

förskoleverksamheten 

Uppföljning, utvärdering och  Infomentor 

utveckling 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kvalitetsrapport förskola 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 169 
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§ 94 Dnr 2022/00465  

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå - 
fritidshemsverksamheten 2021/2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

kvalitetsrapport gällande fritidshemsverksamheterna samt godkänna 

föreslagna åtgärder för 2023 i det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå.  

Ärendebeskrivning 

Denna kvalitetsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Smedjebackens kommuns förskolor, grundskolor, fritidsverksamheterna och 

elevhälsoarbetet. I rapporten presenteras en övergripande bild över delar av 

det arbete som sker på våra förskolor, skolor och fritidsverksamheter och de 

resultat som nåtts.  

Kvalitetsrapporten är en del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på 

huvudmannen om att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 3 §, 2010:800). Rapporten är tänkt 

att bidra till en förståelse av vad som händer i våra förskolor, skolor och 

fritidsverksamheter och varför, samt till att synliggöra det arbete som görs, 

vilka förändringar som genomförs i ute i verksamheternas olika delar och 

vad dessa förändringar verkar leda till.  

Rapporten utgör även en återkoppling till skolorna på deras kvalitetsarbete. 

Via de underlag som sammanställs och analyseras här, kan vi bidra till att 

synliggöra vilka gemensamma utvecklingsområden vi har att arbeta med 

inom förvaltningen, vilket i sin tur kan bidra till att vi kan göra kloka 

prioriteringar i våra verksamheter. 

Sammantagna åtgärder 2023 på huvudmannanivå för 

fritidshemsverksamheten. 

Normer och värden   Värdegrundsarbete 

Elevers ansvar och inflytande  Motivationslyftet 

Skapande och estetiska uttrycksformer Digitala verktyg 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kvalitetsrapport fritidshem  

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 170  
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§ 95 Dnr 2022/00468  

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå - grundskolan 
2021/2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

kvalitetsrapport gällande grundskolan samt godkänna föreslagna åtgärder för 

2023 i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.  

Ärendebeskrivning 

Denna kvalitetsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Smedjebackens kommuns förskolor, grundskolor, fritidsverksamheterna och 

elevhälsoarbetet. I rapporten presenteras en övergripande bild över delar av 

det arbete som sker på våra förskolor, skolor och fritidsverksamheter och de 

resultat som nåtts.  

Kvalitetsrapporten är en del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på 

huvudmannen om att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 3 §, 2010:800). Rapporten är tänkt 

att bidra till en förståelse av vad som händer i våra förskolor, skolor och 

fritidsverksamheter och varför, samt till att synliggöra det arbete som görs, 

vilka förändringar som genomförs i ute i verksamheternas olika delar och 

vad dessa förändringar verkar leda till.  

Rapporten utgör även en återkoppling till skolorna på deras kvalitetsarbete. 

Via de underlag som sammanställs och analyseras här, kan vi bidra till att 

synliggöra vilka gemensamma utvecklingsområden vi har att arbeta med 

inom förvaltningen, vilket i sin tur kan bidra till att vi kan göra kloka 

prioriteringar i våra verksamheter. 

 

Sammantagna åtgärder 2023 på huvudmannanivå för grundskolans 

verksamhet

Normer och värden Motivationslyftet 

Kunskaper Digitaliseringsplan 

Elevers ansvar och inflytande ESTER 

Skola och hem Infomentor 

Övergång och samverkan Upprätta gemensam och 

övergripanderutin 
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Skolan och omvärlden Arbeta enligt SYV- planen 

Betyg och bedömning NPF- anpassa lärmiljön och 

undervisningen 

 Insatser utifrån Jämlik förskola och 

skola 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kvalitetsrapport grundskola 

Protokoll från FUN Au § 171 
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§ 96 Dnr 2022/00404  

Yttrande gällande regional strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2022-2028 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom den regionala 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2022-2028. 

Ärendebeskrivning 

Den regionala strategin utgår från visionen Ett Dalarna fritt från våld och är 

ett resultat av en bred samverkan med länets aktörer. Den har arbetats fram 

av Länsstyrelsen i Dalarnas län och representanter för Region Dalarna, 

Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner för att 

återspegla aktörernas olika utgångslägen för uppdraget att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor avses alla former av fysiskt 

och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, flickor 

och pojkar, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt förtryck och 

prostitution och människohandel. Strategin syftar till att samordna olika 

verksamheters uppdrag för att tillsammans skapa en plattform för länets 

gemensamma arbete att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Sammanfattning av Smedjebackens kommuns remissvar 

Hela strategin ses som en vägledning för vår verksamhet gällande arbetet att 

få ett Dalarna fritt från våld. Särskilt den samverkan som strategin beskriver 

mellan olika organisationer och verksamheter, ses som en av grundstenarna 

för det fortsatta arbetet. Alla mål i strategin är viktiga och kan kopplas till 

vår verksamhet, men mål 4 Förbättrad kunskap och metodutveckling är 

särskilt viktigt, utifrån att rätt kompetens utgör grunden för hela arbetet. 

Den regionala strategin kommer kunna användas som utgångspunkt vid 

revidering av den lokala kommunövergripande handlingsplanen på området. 

Strategin ses även kunna användas som grund när våra lokala rutiner ses 

över. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga 1 Förslag till Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor 2022-2028  

- Bilaga 2 Remissvar presenterat utifrån remissdokumentets frågeställningar 

- Bilaga 3 Remissdokument från Länsstyrelsen i Dalarna 

- Protokoll FUN Au 2022-11-24 §172 
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§ 97 Dnr 2022/00413  

Rapport ej verkställda beslut  och avbrott enl 4 kap. 1 § 
SoL - 3:e kvartalet 2022 IFO 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna rapporten 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 3:e kvartalet 2022 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 2022-10-14 

Beslutsunderlag 

Protokoll från FUN Au 2022-10-27 § 157 
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§ 98 Dnr 2022/00004  

Ekonomisk rapport 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

ekonomisk rapport för oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Oktober 2022 
 Periodbud. Utfall Avvikelse Budget, 

Helår 

Prognos, 

Helår 

Avvikelse 

Intäkt. -16 066 -30 754 14 688 -19 279 -34 027 14 748 

Kostn. 232 464 240 537 -8 073 278 957 293 205 -14 248 

Netto 216 398 209 783 6 615 259 678 259 178 500 

 

Uppföljning per verksamhet: 

Förvaltningsövergripande verksamhet: Överskott 3 100 tkr. 

Interkommunala kostnaderna beräknas ge ett överskott på ca 540 tkr p g a att 

antalet elever i andra kommuner inom grundskolan och särskolan minskar 

dessvärre ökar antalet barn i andra kommuners förskolor. Finansieringen av 

modersmålslärare och studiehandledare täcker inte kostnaden för denna 

verksamhet, en del av skolmiljarden och ks förfogande medel till uppdrag 

jämlik förskola och skola används till att täcka denna kostnad. Taxor och 

avgifter beräknas ge ett överskott på 300 tkr. Höga sjuklönekostnader har 

återbetalats för fyra månader (1 500 tkr). Vad gäller statsbidrag så har vi fått 

dessa för 2022 vad gäller likvärdig skola, skolmiljarden och kvalitetshöjande 

åtgärder inom förskolan vilket är positivt både för ekonomin och 

verksamheterna. För dessa bidrag har elevdatorer köpts in till ytterligare en 

årskurs. Redovisningar för 2021 är beslutade från Skolverket, vilket 

medförde att statsbidragen blev 400 tkr högre än beräknat.  

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett nollresultat. Vi räknar med 

att alla utbildningsområden håller sina budgetar för 2022. Utökning av 

tjänster har skett ht 22 samt en större satsning vad gäller NPF-material m m 

som finansieras av Ks förfogande medel. Färre barn på avdelningarna i 

förskolan och därmed lägre kostnad för vikarier i verksamheten har inneburit 

ett överskott. 

Individ- och familjeomsorg: Underskott 2 600 tkr. Ks förfogande medel 

på 2 000 tkr finns med i prognosen för 2022. Dessa medel används för att 
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finansiera verksamheterna inom barn och unga.  Högre personalkostnader  

pg a fler anställda och högre löner än beräknat. Verksamheten för barn o 

unga redovisar ett underskott på 3 800 tkr p g a fler och dyrare placeringar. 

Även verksamheten inom missbruk och övriga vuxna redovisar underskott  

(1 450 tkr). Det ekonomiska biståndet redovisar ett överskott på 300 tkr. 

Kostnaden för placeringar och ekonomiskt bistånd är fortfarande osäkra och 

prognosen kan komma att ändras under hösten. Statsbidrag på 700 tkr från 

Socialstyrelsen gör att underskottet för IFO blir lägre än vad verksamheterna 

redovisar. Ersättningen för höga sjuklönekostnader har återbetalats under 

2022 med 106 tkr.  

 

 2019-11 2020-11 2021-11 2022-05 2022-09 2022-10 

Antal familjehemsplacerade 

barn: 

17 st 

5 st 

17 st 

5 st 

13 st 

2 st 

13 st 

2 st 

12 st 

1 st 

15 st 

1 st 

Antal HVB-placerade barn: 2 st 1 st 4 st 4 st 3 st 3 st 

Antal missbruksplaceringar: 

Antal placeringar vuxna: 

3 st 

0 st 

4 st 

0 st 

1 st 

0 st 

4 st 

1 st 

3 st 

1 st 

4 st 

1 st 

Antal hushåll ekonomiskt 

bistånd: 

105 st 113 st 112 st 110 st 104 st 93 st 

 

Vidtagna / Planerade åtgärder och effekter av dessa: 

Arbetet med handlingsplanerna fortsätter under hela 2022 inom Individ- och 

familjeomsorgen för att få en högre kvalitet och med förslag på åtgärder för 

att få budget i balans innevarande år. Målet är att genom ett systematiskt 

arbetssätt hjälpa människor så effektivt och snabbt som möjligt till en 

situation som innebär att de kan klara sig utan fortsatt hjälp. 

 

Vi har omfördelat och utökat öppenvården för att kunna erbjuda mer hjälp på 

hemmaplan. Tack vare detta har vi lyckats undvika att behöva göra 

placeringar i några fall. 

  

Årets systematiska kvalitetsarbete påvisades ett behov av att förbättra och 

utveckla arbetet kring NPF inom våra utbildningsverksamheter. Inom ramen 

för ”Uppdrag jämlik förskola och skola” kommer vi att kunna genomföra en 

större satsning på inköp av NPF-material till skolan. Nämnden tog i 

september ett beslut som medförde att vi även kunde göra motsvarande NPF-

satsning till förskolan.  

Hot / Möjligheter: 

Vi har dyra placeringskostnader inom Barn- och ungdomsvården som vi i 

dagsläget inte kan förändra eller avsluta. Vårdbehovet i en HVB-placering 

kan inte tillgodoses i ett familjehem. 
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Vi kommer intensivt att fortsätta arbetet inom vår öppenvård för att där det 

är möjligt undvika placeringar.  

 

Gemensamma missbruks- och beroendemottagningen med Regionen och 

Ludvika har hittills bidragit till att vi inte ökat kostnaderna ytterligare för 

missbruksplaceringarna. I framtiden kommer satsningen sannolikt att bidra 

till färre placeringar. 

 

Verksamheten inom IFO kan komma att påverkas av pandemirelaterade 

effekter. 

Ekonomiskt bistånd har minskat men kan troligtvis minskas ytterligare 

genom att fortsätta utveckla vårt samarbete med AME. 

2 000 tkr har anslagit från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 

säkerställa det fortsatta arbete med utökad kvalitet inom IFO utifrån 

upprättade handlingsplaner. Dessa medel finansierar HVB-placeringarna 

inom Barn- och ungdomsvården. 

Statsbidragen från Skolverket och Socialstyrelsen är en möjlighet för 

familje- och utbildningsförvaltningen att göra riktade insatser inom de olika 

områdena som statsbidragen kan användas.      

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från FUN Au 222-11-24 § 174 
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§ 99 Dnr 2022/00466  

Avskrivningar barnomsorg 2022 - avser skulder från 
2021 

Familje- och utbildningsnämnden beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna avskrivningar för 

2021 med 22 494 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsförvaltningen har inkommit med förslag till 

avskrivningar inom barnomsorgen. Avskrivningarna avser kundfordringar 

för år 2021. Totala beloppet uppgår till 22 494 kronor.  

Vid avskrivningar inom familje- och utbildningsförvaltningens 

verksamhetsområde, avskrivs summan i ekonomisystemet men 

kravhanteringen fortsätter genom Vismas försorg. Kravhanteringen medför 

ingen extra kostnad för kommunen.  

Av god redovisningssed ska man skriva av kundfordringar som man tror att 

man inte kommer att få tillbaka, i ekonomisystemet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 168 

Skrivelse avskrivningar barnomsorg 2021 
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§ 100 Dnr 2022/00003  

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 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: 

- Utredningstider IFO – till och med oktober 2022 

- Statistik över tillbud/Olycksfall samt kränkande behandling för perioden 

221016-221116. Rapporterat i systemet Draftit. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från FUN Au 2022-11-24 § 175 

Utredningstider IFO till och med oktober 2022 

Tillbud/Olycksfall i skola barnomsorg 221016-221116 

Kränkande behandling incident 221016-221116 
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§ 101 Dnr 2022/00001  

Informationsärenden 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO i ärendenummer 3.1.2-

35859/2022-5. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 

ytterligare åtgärder. (FUN2022/370) 

-Information om kost i skolan utifrån tidigare uppkommen fråga om man har 

slutat servera ägg med mera. Maria Ronsten har pratat med kostchefen och 

det stämmer inte – man serverar ägg på förskolan. 

- Information om skolskjuts i och med tidigare uppkommen fråga. Det 

fungerar mycket bättre nu än tidigare efter att man har haft gemensamma 

möten med bussbolaget, föräldrar och Maria Ronsten.  

- Helena Reichbauer, studie- och yrkesvägledare samt rektor Josephine 

Molin berättade om Smedjebackens kommuns reviderade SYV-plan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 177 
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§ 102 Dnr 2022/00002  

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning

 

Av ordföranden fattade beslut i brådskande fall då nämndens beslut ej kan 

inväntas: 

Datum Dnr Rubrik  

2022-10-05 2022.414-751 Placering i jourhem 11 § LVU 

2022-10-06 2022.415-751 Placering i jourhem 11 § LVU 

2022-10-17 2022.425-752 Omedelbart omhändertagande LVM 

2022-10-14 2022.426-752 Omedelbart omhändertagande LVM 

 

Av Socialjouren fattade delegationsbeslut: 

Datum Dnr Rubrik 

2022-10-05 2022.416-751 Placering i jourhem 11 § LVU 

 

Av förvaltningschef Maria Ronsten fattade delegationsbeslut: 

Datum Dnr Rubrik  

2022-09-02 2022.337-605 Skolgång i vår kommun  

2022-10-11 2022.389-605 Skolgång i vår kommun – boende i Ludvika 

2022-10-31 2022.427-605 Skolgång i Ludvika – skriven i SMB kommun  

2022-10-31 2022.428-605 Skolgång i Ludvika – skriven i SMB kommun 

2022-11-01 2022.436-605 Skolgång i Hagge – skriven i Ludvika 

2022-11-09 2022.439-605 Förskola i Fagersta – skriven i SMB kommun 

2022-11-09 2022.440-605 Förskola i Fagersta – skriven i SMB kommun 

2022-11-21 2022.470-605 Förskola i Harnäs – skriven i Ludvika 

 

Av rektor Maria Fengnell fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-09-20 2022.341-714 Utökad tid i förskolan, Fridhem 

2022-09-30 2022.403-714 Utökad tid i förskolan, Hattstugan 
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Av biträdande rektor Lena Karlsson fattade delegationsbeslut:  

Datum Dnr Rubrik 

2022-10-10 2022.405-606 Särskild undervisningsgrupp, Röda Berga F 

2022-10-10 2022.406-606 Särskild undervisningsgrupp, Röda Berga År 1 

2022-08-22 2022.407-606 Särskild undervisningsgrupp, Röda Berga År 2 

2022-08-22 2022.408-606 Särskild undervisningsgrupp, Röda Berga År 4 

2022-08-15 2022.409-606 Särskild undervisningsgrupp, Röda Berga År 4 

2022-08-15 2022.410-606 Särskild undervisningsgrupp, Bergaskolan år 8 

 

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO 

för september 2022. Antal delegationsbeslut i september 2022: 262.  

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid individ- och familjeomsorgen IFO 

för oktober 2022. Antal delegationsbeslut i oktober 2022: 283.  

 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden  

2022-09-01—2022-09-30: 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik 

2022-09-27 128 11081 Övervägande enl 14§ 2 st. p.1 LVU - umgänge 

 129 11082 Övervägande enl 14§ 2 st. p.1 LVU - umgänge 

 130 11083 Övervägande enl 14§ 2 st. p.1 LVU - umgänge 

 131 11078 Övervägande enligt 13 § LUV 

 132 11079 Övervägande enligt 13 § LUV 

 133 11080 Övervägande enligt 13 § LVU 

 134 11076 Övervägande enl 14§ 3 st LVU 

 135 11077 Övervägande enligt 13 § LVU 

 136 2022/367 Ersättning för placerat barn  

 138 2022/370 Anmälan enligt lex Sarah 

 141 2021/412 Uppföljning av handlingsplaner IFO  

 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden  

2022-10-01—2022-10-31: 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik 

2022-10-06 152 11075 Omprövning av vård enligt LVU 

 153 11156 Beslut om familjehemsplacering under utredningstid 

 

2022-10-27 154 2022.433 Ansökan om tvångsvård 

 155 11247 Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

 156 2021.412 Uppföljning av handlingsplan IFO 

 159 11243 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU hemlighållande 
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 160 11244 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU hemlighållande 

 161 11245 Övervägande enligt 14§ p.2 LVU hemlighållande

 162 11246 Omprövning av vård enligt LVU 

 163 11253 Övervägande enligt 13 § LVU 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från FUN Au 2022-10-27 § 158 

Protokoll från FUN Au 2022-11-24 § 176 

Lista över delegationsbeslut IFO september 2022 

Lista över delegationsbeslut IFO oktober 2022 

 

 


