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§ 40

Dnr 2018/00074

Budget 2019
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Helena C Bergh gick igenom hur långt man kommit
med budgetarbetet.
Håkan Jansson (C) föreslår att vi ska bjuda in AME-enheten till nämnden, så
att vi kan diskutera hur man jobbar för att få ut folk i arbete, som idag går på
försörjningsstöd. Mötet är överens om att bjuda in AME-enheten.
Fortsatt budgetberedning är planerat till den 180918 kl 13.00 och 180925 kl
11.00.

Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2019
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§ 41

Dnr 2018/00221

Delårsbokslut 2018
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat
delårsbokslut samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Helena C Bergh, förvaltningschef Maria Ronsten och
verksamhetschef Linn Leksell redogjorde för bokslut 2017
Redovisning (tkr)

Utfall
180831

Utfall
170831

Budget
2018

Prognos
2018

Verksamhetens intäkter,
inkl interna poster

166 178

163 208

215 540

245 938

Verksamhetens kostnader,
inkl interna poster

169 438

159 515

215 540

249 638

-3 260

3 693

0

-3 700

Årets resultat

Ekonomisk analys
Intäkterna för de första 8 månaderna för Familje- och utbildningsnämndens
verksamheter är
11 436 tkr över budget. Ersättningar från Migrationsverket gör att intäkterna
är högre vad gäller placeringar inom IFO samt diverse olika statsbidrag till
utbildningsområdena.
Kostnaderna har för samma period varit 14 696 tkr högre än budgeterat. De
högre kostnaderna kvittas mot intäkter inom de olika verksamheterna inom
IFO och utbildningsområdena. Placeringskostnaderna inom Barn och familj
har varit väldigt höga under våren och sommarens ekonomiska bistånd har
haft höga nivåer, vilket gör det negativa resultatet.
Det ger sammantaget ett negativt resultat på 3 260 tkr i delårsbokslutet.

Periodens händelser
Vi har upphandlat och börjat implementera en ny lärplattform - ”Infomentor”
- som kommer att omfatta både förskola och skola. Alla kommer att enklare
kunna att följa elevernas kunskapsutveckling och lärandeprocesser. GDPR
gör att vi måste se över all vår dokumentation och här har vi nu möjlighet att
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effektivisera och samla dokumentationen. Idag görs 3000 utskick med brev
till vårdnadshavare på förskolan. I fortsättningen kommer vårdnadshavare att
gå in med bank-ID och få informationen.
Vi har under våren haft en extern resurs (Högskolan Dalarna) på uppdrag av
Kommunstyrelsen, som gjort en genomlysning av Bergaskolan med fokus på
kunskapsresultat. Arbetet med att ytterligare förbättra kunskapsresultaten
kommer att fortsätta under hösten med fokus på strukturfrågor, rutiner,
arbetsgång samt att stärka samarbetet i professionell lärande gemenskap.
”Bästa skola”-arbetet med att höja måluppfyllelsen fortsätter på samtliga
skolor i kommunen. Vi kommer att genomföra en stor satsning på
kompetensutveckling kring motivation och valkompetens för alla pedagoger
i skolan.
Det som framkommit hittills i utvärderingen av 40+5, är att den upplevda
”stressen” har minskat och att arbetsmiljön blivit bättre. Det vore också
önskvärt att alla i samma arbetslag hade valt detta.
Vi har våren 2018 redovisat de högsta meritvärdena någonsin på både
Bergaskolan och Kyrkskolan.
Vi har under året utökat med 12 platser på Solhyttan för att klara efterfrågan
på förskoleplatser.
Elevhälsan kommer att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans
med skolan i ”Ung livsstil”. Eleverna kommer att få kunskap om hur deras
livsstil påverkar hälsan, inlärningsförmågan och prestationsförmågan.
IFO har haft konsulter inne i verksamheten hela perioden. För att få en
tydligare och mer hållbar arbetssituation har vi förhandlat om en ny
organisation på IFO, där chefsuppgifterna flyttades från de två förste
socialsekreterarna till en ”gruppchef” med ansvarsområde för både barn och
vuxengruppen. De tidigare ”förste” kommer att ha handledande roll då det
finns ett stort behov av detta, då nyanställda numer ofta har kort erfarenhet.
Budgetprocessen 2019 fortgår enligt tidsplanen, men det finns fortfarande
frågetecken och omfattande arbete innan vi är i ram.

Måluppfyllelse
Mål: Sjukfrånvaron ska minska
Målet är inte uppfyllt. Från 6.00% (2017) till 6.34% (180101-180731).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Familje- och utbildningsnämnden

Mål: Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks
genom Esterscreening och därigenom kan få stöd och hjälp
Målet är uppfyllt. Screeningar är gjorda under hösten 2017 och våren 2018.
Mål: Att fler elever får möjlighet till kartläggning av risk och
skyddsfaktorer utifrån sina styrkor och svagheter och därigenom kan få
rätt stöd och hjälp.
Målet är uppfyllt. T o m aug 2018 har 11 elever utretts utifrån medicinska,
psykologiska, pedagogiska och sociala förhållanden.
Mål: Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader
Målet är inte uppfyllt. 16 barn (våren 2017) och 20 barn (våren 2018) fick
vänta längre än 4 månader.
Mål: Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka.
Målet är uppfyllt. 39 % (vt 2017) och 48 % (vt 2018) andel högskoleutbildad
personal.
Mål: Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet ska öka.
Målet är uppfyllt. 29 % (vt 2017) och 38 % (vt 2018) andel högskoleutbildad
personal.
Mål: Meritvärdet för varje årskull ska öka under högstadieperioden.
(samma
elevgruppsutveckling ska mätas över tid)
Målet är uppfyllt i fyra av sex årskurser.
Kyrkskolan

Bergaskolan

Termin/åk

åk 7

åk 8

Åk 9

Åk7

Åk 8

Åk 9

Vt 18

201,5

224,6

248,4

192,9

199,9

213,2

Ht 17

210

211,8

236,4

195,7

198,4

195,6

Mål: Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet
Målet är inte uppfyllt. 91 elever totalt av dessa kom 74 elever in på sitt första
handsval enligt Elevantagningen.
Mål: Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd1 ska minska jämfört
med föregående år.
1

Justerandes signatur

Med långvarigt försörjningsstöd avses här hushåll som haft försörjningsstöd sju av åtta månader.
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Januari t.o.m. augusti 2018 fick 204 hushåll totalt 7 048 000 kr i ekonomiskt
bistånd.
83 hushåll var långvariga biståndstagare.
Januari t.o.m. augusti 2017 fick 182 hushåll totalt 4 913 000 kr i ekonomiskt
bistånd.
51 hushåll var långvariga biståndstagare.
Gruppen långvariga biståndstagare har ökat med 32 hushåll eller 63 procent
jämfört med förra året. Målet är inte uppfyllt.
Mål: Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska
minska jämfört med föregående år.
Januari t.o.m. augusti 2018 fanns 14 hushåll med långvarigt försörjningsstöd,
som hade barn under 18 år. Det fanns 35 barn i dessa hushåll.
Januari t.o.m. augusti 2017 fanns 9 hushåll med långvarigt försörjningsstöd,
som hade barn under 18 år. Det fanns 23 barn i dessa hushåll.
Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd har ökat
med 12 barn eller 52 procent jämfört med samma period 2017. Målet är inte
uppfyllt.
Mål: Barn och unga2 ska så långt som möjlig erbjudas hjälp i sin
hemmiljö.
Period
Jan- aug 2018
Jan- aug 2017

Barn/unga med
insatser totalt
104
124

Med öppenvårdsinsatser
55
51

Placerade i familjehem/HVB
Totalt
EKB
Övriga
49
23
73
61

Tabellen redovisar antalet barn och unga. En del barn/unga har haft både
öppenvårdsinsatser och varit placerade under perioden. Barn och unga med
öppenvårdsinsatser har ökat med 8 procent. Placeringar av ensamkommande
har minskat med 62 procent. Placeringarna av övriga barn har ökat med 108
procent. Målet är inte uppfyllt.

Prognos för året
Kansli: Prognosen pekar mot ett överskott på 500 tkr. Ny lärplattform
och andra program har en högre kostnad än beräknat. Interkommunala
kostnader för särskolan kommer att redovisa ett stort underskott för 2018
beroende på att fler barn är inskrivna och går i andra kommuner, övriga
interkommunala ersättningar redovisar överskott både vad gäller kostnader
och intäkter till/från andra kommuner.
Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett nollresultat. Vissa
verksamheter och områden har svårigheter att hålla sin budget p g a
2

Justerandes signatur

Med barn och ungdomar avses åldersgruppen t.o.m. det år de fyller 21 år.
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assistenter till barn med medicinska behov. Årets lönerörelse vad gäller
förskollärare och lärare är en stor osäkerhetsfaktor. Det centrala avtalet är
inte klart, parterna står långt ifrån varandra.
Individ- och familjeomsorg: Underskott 4 200 tkr. Verksamheten för barn
o unga redovisar ett underskott (1 030 tkr) p g a fler nya placeringar under
året.
Kostnaden för placeringarna är osäkra och prognosen kan komma att ändras.
Placeringar inom missbruk och övriga vuxna redovisar underskott på 660
tkr. Det ekonomiska biståndet redovisar också underskott, ca 2 100 tkr.
Svårigheter att rekrytera socionomer gör att vi anlitar konsultföretag och
detta medför ett underskott för administrationen (400 tkr), ökade
lönekostnader finansieras av stimulansmedel.

Investeringar
Investeringsbudgeten är på 800 tkr och använda medel 318 tkr t o m augusti
2018. Möbler m m till skolorna och förskolorna är inte inköpta till alla
verksamheter. Dessa inköp kommer att göras under hösten 2018. Prognosen
är att budgeterade medel kommer att användas 2018.

Uppföljning av mål i delårsbokslutet för Individ- och
familjeomsorgen
Mål: Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska
jämfört med föregående år.
Med långvarigt försörjningsstöd avses hushåll som haft försörjningsstöd 10
månader eller mer under ett kalenderår enligt Socialstyrelsens definition. För
perioden januari tom augusti har då långvarigt biståndstagande definierats
som att hushållet har haft ekonomiskt bistånd sju av åtta månader.
Antal långvariga
hushåll

Januari – augusti 2017
51 hushåll varav 9 i
åldersgruppen 18 – 24
år

Januari – augusti 2018
83 hushåll varav 24 i
åldersgruppen 18 – 24
år

Januari t.o.m. augusti 2017 fick 182 hushåll totalt 4 913 000 kr i ekonomiskt
bistånd.
Januari t.o.m. augusti 2018 fick 204 hushåll totalt 7 048 000 kr i ekonomiskt
bistånd.
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Totala antalet hushåll har ökat med 22 hushåll eller 12 procent. Gruppen
långvariga biståndstagare har ökat med 32 hushåll eller 63 procent jämfört
med förra året. Denna grupp på 83 hushåll utgör 41 procent av alla hushåll
januari - augusti 2018. Motsvarande period 2017 utgör de 28 procent. Målet
är inte uppfyllt.
Mål: Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt
försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
Januari – augusti 2017 Januari – augusti 2018
23
9

Antal barn (0-17 år)
Antal hushåll

35
14

Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd har ökat
med 12 barn eller 52 procent jämfört med samma period 2017. Målet är inte
uppfyllt.
Mål: Barn och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin
hemmiljö.
Med barn och ungdomar avses åldersgruppen t.o.m. det år de fyller 21 år.
Antal öppenvårdsinsatser jan – aug

Antal placerade barn och ungdomar jan - aug

Öppenvårdsinsats

Placerade barn

18+
Behandlare
Familjestöd
Samtalsstöd soc.sekr
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Umgängesstöd
Övrig öppenvård
Totalt
Antalet barn totalt

2017
19
2
16
5
5
6
3
3
59
51

2018
20
0
19
2
7
6
1
7
62
55

Familjehem
HVB
Totalt

2017

2018

20
53
73 (73 barn)

26
22
48 (48 barn)

2017: 8 placeringar i familjehem rör ensamkommande barn.
2018: 6 placeringar i familjehem rör ensamkommande barn.
2017: 53 HVB placeringar avser ensamkommande barn.
2018: 17 HVB placeringar avser ensamkommande barn.

Antalet barn med öppenvårdsinsatser och/eller placeringar januari till augusti
2018 var 103 under aktuell period och 124 under motsvarande period 2017.
Vid en jämförelse mellan 2018 och 2017 så har totala antalet placerade barn
och ungdomar minskat från 73 till 48 barn. Orsaken till minskningen beror
på det stora mottagandet av ensamkommande barn under 2015/2016 där
placeringar har avslutats då barnen fyllt 18 år. Antalet barn med
öppenvårdsinsatser i januari till augusti 2018 var 55 jämfört med 51
motsvarande period 2017. En ökning med 8 procent.
Målsättningen är alltid att erbjuda vård i öppna former, men i vissa fall kan
barnets/ ungdomens behov av skydd endast tillgodoses genom att placering
sker.
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Placeringar av ensamkommande har minskat då de fyllt 18 år och gått över
till 18 + verksamhet eller skrivits ut till Migrationsverkets anläggning.
Placeringarna av ensamkommande (HVB + Familjehem) har minskat från 61
barn 2017 till 23 barn 2018. En minskning med 62 procent. Placeringarna av
övriga barn (HVB + Familjehem) har ökat från 12 barn 2017 till 25 barn
2018. En ökning med 108 procent.
Placeringarna av ensamkommande har minskat, men från den gruppen finns
nu 10 stycken med bland dem med långvarigt försörjningsstöd i åldern 1824. Öppenvårdsinsatserna har ökat där 4 fler barn eller 8 procent haft
öppenvårdsinsatser 2018. Dock har placeringarna av övriga barn ökat mest
där 13 fler barn eller 108 procent varit placerade 2018.
Målet kan inte sägas vara uppfyllt.

Internkontrollmål fastställda av FUN för individ- och
familjeomsorgen
Redovisas till:
 Familje- och utbildningsnämnd
 Förvaltningschefer
 Avdelningschef IFO och 1:e socialsekreterare
Utredningsrutiner vuxna - att barnperspektivet har beaktats
Kontrollmål: Att barnperspektivet har beaktats och dokumenterats i
vuxenutredning rörande missbruk och beroende, när det finns
hemmavarande barn eller umgängesbarn. Kontrollmetod: Alla pågående
utredningar under april och oktober månad 2018 följs upp.
Ansvarig för kontroll: Utredningssekreterare.
Utfall: Under april månad pågick 14 utredningar. I 13 utredningar framgick
om personen hade barn eller ej. I en utredning framgick det inte något om
huruvida personen hade barn eller inte. Den aktuella utredningen lades ner
efter några dagar. I två ärenden fanns det minderåriga barn men ingen av
barnen bodde där på heltid. I det ena ärendet hade personen inte träffat sina
barn på flera år. I det andra ärendet framgick att barnen inte bodde hos
personen när utredningen inleddes i april (oklart hur långt tillbaka det sett ut
så). Det uppges i utredningen att föräldern pratat med barnen om att de inte
kan bo där, samt att föräldern ville träffa barnen kortare stunder på neutral
plats. Det går inte att utläsa i utredningen om något umgänge skedde. Det går
heller inte att utläsa något specifikt om hur personens missbruk påverkar
eller har påverkat barnens situation. Det redovisas kort enbart att
barnutredningar har gjorts under året.
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Försörjningsstöd
Kontrollmål: Att arbetsplan upprättas för dem som haft försörjningsstöd
längre än tre månader.
Kontrollmetod: Tio ärenden tas ut av de personer som i mars och oktober
2018 haft försörjningsstöd längre än tre månader.
Ansvarig för kontroll: Utredningssekreterare
Utfall: Perioden jan – mars 2018 har 143 hushåll haft försörjningsstöd. I
mars 2018 fanns 59 hushåll som uppbar försörjningsstöd och hade haft
försörjningsstöd längre än tre månader. Vart 6:e ärende i
personnummerordning har granskats, med justering utifrån fördelning av
handläggare.
I fem ärenden fanns det aktuella arbetsplaner upprättade. I två ärenden
saknades arbetsplan helt. Dessa ärenden gällde en barnfamilj med
otillräckliga inkomster, med bistånd sedan 4 månader tillbaka. Det andra
ärendet gällde en ensamstående som var arbetslös utan ersättning, med
bistånd sedan 8 månader tillbaka. I tre ärenden saknades aktuella
arbetsplaner. De tre inaktuella arbetsplanerna var mellan 4-11 månader
gamla. Två av ärendena gällde ensamstående utan barn.
En av dessa var arbetslös utan ersättning och den andra var sjukskriven utan
sjukpenning. Det tredje ärendet gällde en ensamstående med barn som hade
arbetshinder/sociala skäl.

Utredningstider barn och unga
Kontrollmål: Att utredningar som rör barn och ungdomar handläggs inom
lagstadgade fyra månader.
Kontrollmetod: Alla pågående utredningar under april och oktober månad
2018 följs upp.
Ansvarig för kontroll: Utredningssekreterare.
Utfall: Av 11 kap. 2 § andra stycket socialtjänstlagen framgår det att en
utredning ska vara slutförd inom fyra månader. I Socialstyrelsens SOSFS
2006:12 framgår att detta även bör gälla en utredning som rör unga i åldern
18–19 år. Utredning avslutas med beslut om insats eller ej.

Utredningstider utredningar rörande barn- och unga (antal).
Månad

Justerandes signatur

Pågående
utredningar

Oktober 2016
April 2017
Oktober 2017

54
40
46

April 2018

54

Antal som pågått
mer än 4 mån.

3
6
8 varav 5 pågick
29.1
4

Utdragsbestyrkande

11(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(21)

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Familje- och utbildningsnämnden

De fyra utredningarna som ej handlagts inom lagstadgad tid har pågått
mellan 134 till 144 dagar.

Anmälningar barn och unga
Kontrollmål: Att anmälningar som rör barn och ungdomar handläggs inom
två veckor.
Kontrollmetod: Alla anmälningar inkomna under april och oktober månad
2018 följs upp.
Från och med 1.1 2013 ska enligt SoL 11 kap 1a§ samtliga anmälningar
handläggas inom 14 dagar, såvida det inte finns synnerliga skäl för förlängd
tid. Skyddsbedömning ska ske samma dag.
Anmälningar inkomna

Samma dag

2-14 dagar

Oktober 2016
April 2017
Oktober 2017
April 2018

Antal
3
2
3
6

Antal
10
13
6
25

%
23
13
25
19

%
77
81
50
81

Mer än 14
dagar
Antal %
0
0
6
1
25
3
0
0

Samtliga anmälningar i april 2018 har handlagts inom två veckor.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 2018/00025

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2018
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Av förskolechef / rektor fattade delegationsbeslut:
2017.243-611
2018.23-714
2018.24-714
2018.153-714
2018.160-611
2018.161-714
2018.163-611
2018.167-611
2018.168-611

Anpassad studiegång, Röda Berga
Placering i förskolan, Gubbo
Placering i förskolan, Gubbo
Placering i förskolan, Parken
Begäran om tidig skolstart
Placering i förskolan, Stegelbacken
Anpassad studiegång, Röda Berga
Anpassad studiegång, Bergskolan
Anpassad studiegång, Bergaskolan

Av förvaltningschef fattade delegationsbeslut:
2018.169-605
Skolgång i annan kommun, Mora
Av familje- och utbildningsnämndens ordförande fattade delegationsbeslut:
- Beslut om placering enligt 11 § LVU. Omhändertagen enligt 2 § LVU
sedan 180515. Omplacerad 180529.
- Beslut om placering enligt 11 § LVU. Omhändertagen enigt 2 § LVU sedan
180227. Omplacerad 180724.
Av förskolechef / rektor fattade delegationsbeslut:
2018.191-611
Ej uppflyttning i årskurs
2018.192-611
Ej uppflyttning i årskurs
2018.193-611
Ej uppflyttning i årskurs
2018.196-611
Ej uppflyttning i årskurs
2018.197-611
Ej uppflyttning i årskurs
Av förvaltningschef fattade delegationsbeslut:
2018.165-605
Förskola i annan kommun - Fagersta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid familje- och
utbildningsförvaltningen IFO för juni 2017 till juni 2018.
- Delegationsbeslut föreligger från arbetsutskottet sammanträden för
perioden 2017-07-01—2018-06-30.
2017-08-22
§ 171
§§ 172-181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185-187
§§ 189-190
2017-09-25
§ 200
§ 201
§ 202
§§ 204-205
§§ 206-208
§§ 209-210
§§ 211-212
§ 213
2017-10-23
§ 222
§§ 223-226
§ 227
§ 228
§§ 229-230
2017-11-01
§ 231
2017-11-21
§ 236
§ 237
§§ 241-254
2017-12-12
§ 255
2017-12-19
§§ 261-263
§§ 264-266
§ 267

Justerandes signatur

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Övervägande
Utredning
Utredning om vårdnadsöverflyttning till särskilt förordnad vh
Förslag om nedläggning av faderskapsutredning
Utredning enligt SoL, lex Sarah
Utredning
Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken
Förslag om nedläggning av faderskapsutredning
Utredning om medgivande
Övervägande
Komplettering till IVO
Ansökan om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL
Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8§ SoL
Övervägande
Förslag om nedläggning av faderskapsutredning
Övervägande
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Övervägande
Utredning
Övervägande
Avskrivning av skuld avseende ersättning från förälder
Utredning om vårdnadsöverflyttning till särskilt förordnad vh
Övervägande
Utredning
Övervägande
Utredning
Övervägande

Utdragsbestyrkande
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2018-01-23
§§ 11-14
§ 15
§ 16
§ 17
§18
§ 19
2018-02-20
§§ 25-28
§§ 29-30
§ 31
§ 32
§ 33
2018-03-14
§ 34
2018-03-20
§ 43
§§ 44-46
§ 47
§ 48
2018-03-26
§§ 49-55
2018-04-24
§§ 64-66
§§ 67-71
2018-05-22
§§ 77-83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
2018-06-19
§§ 89-92
§§ 93-94
§ 95
§ 96
§ 97
§§ 98-99
§ 100
§ 101
§ 102

Justerandes signatur

Övervägande
Utredning
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Medgivande jml 6 kap 6 § SoL
Fortsatt ersättning till särskilt förordnad vh
Ersättning till familjehem
Övervägande
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Fortsatt ersättning till särskilt förordnad vh
Ersättning till familjehem
Omprövning av tidigare beslut
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Utredning gällande upphörande av vård § 21 LVU
Övervägande
Ansökan om bistånd till placering på HVB
Yttrande till kammarrätten
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Övervägande
Övervägande
Utredning
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Utredning ansökan om bistånd till placering och öppenv.ins.
Utredning ansökan om bistånd till förlängd placering
Ansökan om fortsatt placering efter 18-årsdagen
Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall
Övervägande enligt 6 kap 8 § 1st SoL
Omprövning vid placering enligt 13 § 3 st LVU
Förlängning av placering
Ansökan om fortsatt placering
Medgivande jml 6 kap 6 § SoL
Övervägande enligt 13 § 1st LVU
Beslut om placering enligt 11 § LVU
Medgivande jml 6 kap 6 § SoL

Utdragsbestyrkande
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§ 103
§104
§§ 105-106
§§ 107-108
§ 109
§ 110

Övervägande enligt 13 § 1st LVU
Medgivande jml 6 kap 6 § SoL
Övervägande enligt 6 kap 8 § 1st SoL
Övervägande enligt 13 § 1st LVU
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Medgivande jml 6 kap 6 § SoL

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 2018/00027

Informationsärenden 2018
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna med följande tillägg
- Rutiner och checklistor vid IFO ska gås igenom med alla handläggare för
att säkerställa att man gör rätt. Slutdatum och avrapportering till
arbetsutskottet angående detta ska ske vid arbetsutskottets möte 181218.
- Angående nya gymnasielagen - Arbetsutskottet anser att individ- och
familjeomsorgen förutom inhibitionsbeslutet och intyg att man till
Migrationsverket meddelat att man behöver bistånd, ska kräva ett intyg på att
personen är inskriven i gymnasiet
Ärendebeskrivning
- Uppföljning av verksamhetsresultat för Bergaskolan - KS Beslut § 66
- Från JO; Begäran om lån av handlingar (dnr 2018.216-757)
- Från JO; Begäran om yttrande (dnr 2018.215-757)
- Information om avvikelserapportering
- Åtgärder för förbättrad rättssäkerhet med barnens bästa i fokus
- Nya gymnasielagen – uppehållstillstånd för gymnasiestudier
- Anmälan enligt lex Sarah (2018.226-757)
- Anmälan enligt lex Sarah (2018.227-757)
- Introduktionsvecka för nyanställda
Från kl 11:00 deltog kuratorer och skolsköterskor i mötet och berättade om
projektet ”Ung Livsstil” samt om övervikt och fetma i skola/förskola.
Om Ung livsstil: ”Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre
hälsa. Och mår man bra lyckas man bättre i skolan. Det hänger ihop.
Grundare av Ung Livsstil är Anna Nygren, livsstilspedagog med lång
erfarenhet av arbete med barn och ungas livsstil. Ung Livsstil är baserat på
medicinsk kunskap och modern forskning.”
Beslutsunderlag
Enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2018/00006

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2018
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga ärendet 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:
- Betygsstatistik vt 2018
- Tillbud/olycksfall statistik
- Uppföljning 2018 av anmälningar och utredningstider barn och unga maj
och juni
- Sjukstatistik personal t o m juli
Beslutsunderlag
Enligt ovan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2018/00185

Avskrivningar barnomsorg 2017 - avser skulder från
2016
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att återremittera ärendet då nämnden vill veta varför man skriver av
skulderna och om skulderna försvinner eller om man fortsätter att driva in
skulderna med hjälp av Kronofogden. Tjänstemännen kontrollerar det och
ärendet återremitteras till mötet den 9 oktober.
Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsförvaltningen har inkommit med förslag till
avskrivningar inom barnomsorgen. Avskrivningarna avser skulder för år
2016.
Bilaga
Totala beloppet uppgår till 15.906 kronor.
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna
avskrivningar för 2016 med ovanstående belopp.
Beslutsunderlag
Lista över skulder från 2016 som ska avskrivas.
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§ 46

Dnr 2018/00214

Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt
4 kap. 1 § SoL 2:a kvartalet 2018 IFO
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 beslutsdatum.
Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställts
å 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 och
kommunfullmäktige (avidentifierade uppgifter). 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 görs via e-tjänst.
För individ- och familjeomsorg fanns 2:a kvartalet 2018 inga beslut som inte
hade verkställts inom 3 månader. Inga beslut fanns där avbrott i
verkställigheten hade gått över tre-månadersgränsen. Inga ärenden har därför
rapporterats till IVO.
Rapportering till kommunens revisorer 2018-07-05.
Familje- och utbildningsnämnden föreslås överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapportering icke verkställda beslut

Justerandes signatur
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§ 47

Dnr 2018/00263

Beslut om ersättning för färdtjänstkostnad
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att vårdnadshavare vars barn beviljats färdtjänst till och/eller från särskolans
fritidshem, ersätts för en resa per dag, mot uppvisande av kvitton.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun har inte tillräckligt stort elevunderlag för att kunna
ha en egen särskola med hög kvalitet. Därför köper vi platser i Fagersta och
Ludvika/Grängesberg. Vid dessa särskolor finns även fritidshem för
särskoleelever.
En särskola/fritidshem vid särskolan har en högre grundbemanning och
specialkompetens som vi inte har i ordinarie skola/fritidshem. Lokalerna är
anpassade efter barnens behov. Verksamheten blir kvalitativt bättre och ger
elever som har rätt att läsa enligt särskolans studieplan, bättre förutsättningar
för utveckling och lärande.
Enligt gällande regler har elever rätt till skolskjuts till och från
grundskola/grundsärskola, men inte till och från fritidshem. Enligt uppgift
från kollektivtrafikförvaltningen har vårdnadshavare möjlighet att söka
färdtjänst till och från fritidshemmet. Färdtjänst medför en kostnad för
vårdnadshavaren per resa och barn.
Då dessa barn av Smedjebacken kommun anvisas till särskolans fritidshem
utanför kommunen, föreslås familje- och utbildningsnämnden besluta att
vårdnadshavare vars barn beviljats färdtjänst till och/eller från särskolans
fritidshem, ersätts för en resa per dag, mot uppvisande av kvitton.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag om ersättning för färdtjänstkostnad.
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