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§ 1 Dnr 2022/00505 

Beslut om att inrätta ett individutskott 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett individutskott.  

Individutskottet ska bestå av tre ledamöter. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund:  

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens 

uppgifter inom förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, 

skolbarnomsorg, särskola och elevhälsa och inom socialtjänsten vad gäller 

individ och familjeomsorgens (IFO) alla delar kring barn och familj, vuxna, 

missbruk och försörjningsstöd.  

Familje- och utbildningsnämnden ska vidare med uppmärksamhet följa att: 

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde utvecklas enligt målen i 

skollagen, socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, 

utbildningsförordningar, läroplaner och lagen om särskilda bestämmelser för 

vård av unga och lag om vård av missbrukare. 

Nämnden ansvarar för att utvecklings- och förändringsarbete bedrivs inom 

egna verksamheten samt att utveckla formerna för brukarinflytande.  

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar idag i både 

individärenden från Individ- och familjeomsorgen samt frågor gällande 

grundskola, barnomsorg och skolbarnomsorg. 

Förslag:  

För att arbetsutskottet ska kunna fokusera på att diskutera till exempel 

utvecklingsfrågor i större utsträckning föreslås att nämnden ska besluta att 

inrätta ett individutskott. 

Individutskottets uppgift blir att på Familje-och utbildningsnämndens vägnar 

besluta i enskilda ärenden (individärenden) inom följande områden: 

- Socialtjänstlagen (SoL) 

- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
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- Övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område 

Individutskottet ska bestå av tre ledamöter som nämnden utser. 

Detta skulle innebära att arbetsutskottet kan fokusera på övriga frågor och 

utvecklingsfrågor för hela familje- och utbildningsförvaltningens 

verksamhet. Fokus på dessa frågor kan idag ibland komma lite i andra hand, 

då mycket tid läggs vid de omfattande individärendena arbetsutskottet 

hanterar. 

Övriga frågor som rör individ och familjeomsorgen ska även fortsättningsvis 

beslutas av familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Utifrån gränsdragningen ovan behöver delegationsordningen för Individ- och 

familjeomsorgen revideras så beslut delegeras till rätt utskott. 

Förslag till beslut:  

Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta att inrätta ett 

individutskott. Individutskottet ska bestå av tre ledamöter. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslutsunderlag 

- Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 
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§ 2 Dnr 2022/00490 

Val av ledamöter och ersättare till familje- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 

Ledamöter: Matilda Kilström (s), Björn Wallén (s), Vali Popescu (s), 

Gunhild Wallénius (v), Gertrud Jernberg Zernig (m). 

Ersättare: Louise Nilsson (s), Barbro Ernebrink (s) Felix Boström (s), 

Rågher Thelin (s), Helena Giliusson (m) 

Ordförande: Matilda Kilström (s) 

Vice ordförande: Björn Wallén (s) 

Ärendebeskrivning 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till familje- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott, samt ordförande och vice ordförande. 

Förslag:  

Ordinarie ledamöter: Matilda Kilström (s), Björn Wallén (s), Vali Popescu 

(s), Gunhild Wallénius (v).  

Ordföranden ställer frågan till oppositionen om den sista platsen som 

ledamot. Gertrud Jernberg Zernig (m) föreslår sig själv.  

Ersättare: Louise Nilsson (s), Barbro Ernebrink (s) Felix Boström (s),  

Rågher Thelin (s). 

Ordföranden ställer frågan till oppositionen om den sista platsen som 

ersättare. Gertrud Jernberg Zernig (m) föreslår Helena Giliusson (m). 

Ordförande: Matilda Kilström (s) 

Vice ordförande: Björn Wallén (s) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-09  
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§ 3 Dnr 2022/00504 

Val av ledamöter och ersättare till familje- och 
utbildningsnämndens individutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Till familje- och utbildningsnämndens individutskott utses: 

Ledamöter: Matilda Kilström, (s), Björn Wallén (s), Vali Popescu (s) 

Ersättare: Louise Nilsson (s), Barbro Ernebrink (s), Felix Boström (s) 

Ordförande: Matilda Kilström (s) 

Vice ordförande: Björn Wallén (s) 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till familje- och utbildningsnämndens 

individutskott, samt ordförande och vice ordförande 

Förslag: 

Ordinarie ledamöter: Matilda Kilström, (s), Björn Wallén (s),  

Vali Popescu (s). 

Ersättare: Louise Nilsson (s), Barbro Ernebrink (s),  

Felix Boström (s). 

Ordförande: Matilda Kilström (s) 

Vice ordförande: Björn Wallén (s) 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
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§ 4 Dnr 2022/00503 

Förordnande av beslutsrätt enligt LVU och LVM för 
nämndledamöter i brådskande ärenden 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden förordnar beslutsrätt enligt LVU och LVM 

för Matilda Kilström (ordförande), Björn Wallén (vice ordförande), Vali 

Popescu (ledamot), i enlighet med tjänsteskrivelsen.       

Ärendebeskrivning 

Brådskande ärenden  

Rätt att fatta beslut i brådskande ärenden där ett avgörande inte kan avvaktas 

förordnas till familje- och utbildningsnämndens ordförande. Vid dennes 

frånvaro går i första hand nämndens vice ordförande och i andra hand 

namngivna ledamöter in för att fatta beslut. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämndens nästkommande sammanträde. Detta regleras i 6 kap. 36 § 

kommunallagen (1991:900), i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga samt i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall.  

Kompletterande beslutanderätt  

För att kunna fatta snabba beslut när så erfordras finns en direkt i lag angiven 

så kallad kompletterande beslutanderätt. Regler om detta finns i vissa 

bestämmelser i LVU och LVM. Den kompletterande beslutanderätten kan i 

förekommande fall utövas av ordföranden eller annan ledamot eller 

tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta 

beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie 

ledamot i socialnämnden. Syftet med bestämmelserna om kompletterande 

beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när 

nämndens beslut inte kan avvaktas. En viktig skillnad mellan delegation i 

kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på nämndens 

vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att 

vid delegation ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid 

förordnande ska den kompletterande beslutanderätten endast utövas när 

nämndens beslut inte kan avvaktas.  

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande 

beslutanderätt ska redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av 

respektive lagrum att beslut om omedelbart omhändertagande (6 § LVU), 

beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut om 

tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid 

nästa sammanträde. I övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

redovisas för nämnden. Socialstyrelsen rekommenderar dock att samtliga 

beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 

nämnden. 

Föreligger förslag till förordnande av beslutsrätt enligt LVU och LVM för 

nämndledamöter.       

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Förordnande av beslutsrätt enligt LVU och LVM för 

nämndledamöter daterad 2022-12-15 (dnr 2022/503) 
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§ 5 Dnr 2022/00506 

Revidering av delegationsordning IFO januari 2023 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familj och utbildningsnämnden godkänner upprättad revidering av 

delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen.  

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen ska revideras och ses över löpande. Syftet med 

revideringen är att genomföra förändringar utifrån förändrad lagstiftning 

samt organisatoriska förändringar och göra rättelser av felaktigheter och 

otydliga formuleringar. 

Familj och utbildningsnämnden fattade beslut 2023-01-09 om att inrätta ett 

individutskott. Skälen till förändringen är att arbetsutskottet ska kunna 

fokusera på att diskutera till exempel utvecklingsfrågor i större utsträckning.  

Individutskottets uppgift blir att på Familje-och utbildningsnämndens vägnar  

besluta i enskilda ärenden (individärenden) inom följande områden: 

- Socialtjänstlagen (SoL) 

- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

- Övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område 

Utifrån ovanstående förändring har delegationsordningen för Individ och 

familjeomsorgen reviderats. De beslut som tidigare låg på arbetsutskottet att 

besluta om gällande individärenden, har reviderats till individutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Beslut om att inrätta individutskott 

- Delegationsordningen 

 

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(20) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2022/00507 

Val av representant till Välfärdsrådet för 
mandatperioden 2023-2026 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att utse ordförande Matilda 

Kilström (S) att representera familje- och utbildningsnämnden som ledamot i 

Välfärdsrådet under perioden 2023–2026.  

Ärendebeskrivning 

Välfärdsrådets roll och uppdrag   

Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande och 

strategisk nivå för länets socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan Region 

Dalarna och länets kommuner. Välfärdsrådet ska följa utvecklingen och 

samverka i frågor inom hälsa och välfärd som är strategiskt viktiga för 

Dalarnas befolkning. Rådet kan genom politisk samverkan prioritera 

gemensamma kunskaps- och utvecklingsfrågor genom att till exempel 

föreslå implementering av kunskapsstöd och gemensam 

verksamhetsutveckling eller rekommendera beslut om länsövergripande 

överenskommelser. Det yttersta ansvaret och beslutanderätten för sin 

verksamhet har dock alltid huvudmännen.  

Ett gemensamt agerande för Dalarnas bästa inom området hälsa och välfärd 

ska åstadkommas i balans med det kommunala och regionala självstyret. 

Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan och dess arbetsformer regleras 

inte i kommunallagen. Välfärdsrådet har därför ingen självständig 

beslutanderätt. 

Välfärdsrådet sammanträder sex gånger per år enligt kalendarium som 

fastställs inför varje årsskifte. Sammanträdena förutsätter att ledamöter från 

båda huvudmännen är närvarande. 

Välfärdsrådets sammansättning 

Välfärdsrådet består av ledamöter från både Region Dalarna och länets 

kommuner. Region Dalarnas ledamöter i Välfärdsrådet utgörs av presidiet i 

hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunernas ledamöter utgörs av 

ordförande i socialnämnd eller motsvarande nämnd. Varje kommun utser 

sina ledamöter i enlighet med interna utnämningsrutiner. Ledamöternas 

utnämning till Välfärdsrådet sammanfaller med utnämnande huvudmans 

mandatperiod. 

Smedjebackens kommun representeras i Välfärdsrådet genom en ledamot 

från familje- och utbildningsnämnden samt en ledamot från 
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omsorgsnämnden. Båda nämnderna ansvarar för betydelsefulla 

verksamhetsområden inom socialtjänst och hälso- och sjukvård vilka inryms 

i Välfärdsrådets uppdrag. 

 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Val av ledamot till Välfärdsrådet 
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§ 7 Dnr 2022/00004 

Ekonomisk rapport 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättad ekonomisk rapport 

för november 2022.     

Ärendebeskrivning 

November 2022  
 Periodbud. Utfall Avvikelse Budget, 

Helår 

Prognos, 

Helår 

Avvikelse 

Intäkt. -17 672 -36 281 18 608 -19 279 -34 202 14 923 

Kostn. 255 711 264 893 -9 182 278 957 293 180 -14 223 

Netto 238 038 228 612 9 426 259 678 258 978 700 

 

Uppföljning per verksamhet: 

Förvaltningsövergripande verksamhet: Överskott 3 100 tkr. 

Interkommunala kostnaderna beräknas ge ett överskott på ca 670 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 överskott på 200 tkr. 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 

finansiera verksamheterna inom barn och unga.  Högre personalkostnader  
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pg a fler anställda och högre löner än beräknat. Verksamheten för barn o 

unga redovisar ett underskott på 4 055 tkr p g a fler och dyrare placeringar. 

Även verksamheten inom missbruk och övriga vuxna redovisar underskott  

(1 300 tkr). Det ekonomiska biståndet redovisar ett överskott på 500 tkr. 

Statsbidrag på 900 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 2022-10 2022-11 

Antal familjehemsplacerade 

barn: 

17 st 

5 st 

17 st 

5 st 

13 st 

2 st 

13 st 

2 st 

15 st 

1 st 

14 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 

4 st 

1 st 

3 st 

1 st 

Antal hushåll ekonomiskt 

bistånd: 

105 st 113 st 112 st 110 st 93 st 97 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. 

Vi kommer intensivt att fortsätta arbetet inom vår öppenvård för att där det 

är möjligt undvika placeringar.  
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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 

- Protokollsutdrag från FUN AU 2022-12-15 § 195      
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§ 8 Dnr 2022/00002 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Beslut fattat av ordförande eller vice ordförande i brådskande ärende då 

nämndens beslut ej kan avvaktas:

Datum Dnr Rubrik- 

2022-10-06 2022.498 Placering i jourhem enl 11 § LVU 

2022-12-12 2022.499 Omedelbart omhändertagande 6 och 2 §§ LVU

 

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

november 2022. Antal delegationsbeslut i november 2022: 260.  

 

- Delegationsbeslut från arbetsutskottets sammanträden för perioden  

2022-11-01—2022-11-30 

Datum § Dnr/Doknr Rubrik 

2022-11-24 178 2022.467 Anmälan Lex Sarah 

 179 11331 Övervägande enligt 13 § LVU 

 180 11332 Övervägande enligt 14§ 3st LVU – hemlighållande 

 181 11332 Övervägande enligt 14§ 3 st LVU- umgängesförbud 

 182 11353 Omprövning av vård enligt LVU 

 183 11354 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 184 11355 Övervägande enligt 13 § LVU 

 185 11356 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

 186 11357 Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

.

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-12-15 § 196 

- Delegationsbeslut enligt ovan.      
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§ 9 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 november 2022 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-12-15 § 197 

- Utredningstider till AU nov 2022      
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§ 10 Dnr 2022/00453 

Handlingsplan för ökad kvalité och budget i balans 
2023 för Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

handlingsplan för 2023. 

Handlingsplanen ska följas upp vid varje arbetsutskott. 

Slutrapport ska lämnas till familje- och utbildningsnämndens sammanträde i 

december 2023. 

Reviderad handlingsplan för 2024 ska upprättas till familje- och 

utbildningsnämndens sammanträde i december 2023. 

Matrisen i beslutsunderlaget kan komma att ändras då den är ett 

arbetsmaterial.  

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-09 § 100, att ge 

Individ- och familjeomsorgen i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner för 

ökad kvalité och budget i balans för 2022 med utgångspunkt i 

handlingsplanerna för 2021. 

Förvaltningen har nu reviderat handlingsplanen med planerade åtgärder inför 

2023. Handlingsplanens målsättning är att nå en ökad kvalité samt en budget 

i balans genom ett systematiskt arbetssätt för att så effektivt och snabbt som 

möjligt hjälpa människor till en situation, som innebär att de kan klara sig 

utan hjälp.  

Föreligger reviderad handlingsplan för 2023. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan IFO 2023 

- Handlingsplan IFO 2023 

- Matris handlingsplan IFO 2023 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-12-15 § 198 
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§ 11 Dnr 2021/00412 

Slutrapport 2022 av Handlingsplan för Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner slutrapporten ”Resultat av 

handlingsplaner vid individ- och familjeomsorgen för ökad kvalitet och 

budget i balans 2022”. 

Uppföljningen delges kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-09 § 100, att ge 

Individ- och familjeomsorgen i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner för 

ökad kvalitet och budget i balans för 2022 med utgångspunkt i 

handlingsplanenen för 2021. Handlingsplanerna för 2022 godkändes av 

familje- och utbildningsnämnden 2022-03-31 § 24.  

Uppföljning av handlingsplanen för ökad kvalitet och budget i balans för 

2022 har genomförts och åtgärder samt resultatet av åtgärderna finns 

beskrivna i handlingen. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från FUN Au 2022-12-15 § 199 

- Tjänsteskrivelse Slutrapport handlingsplan 

- Resultat handlingsplan 2022 
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§ 12 Dnr 2023/00005 

Extra utbetalning av ekonomiskt bistånd i januari - 
februari 2023 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att utbetala 500 kronor extra per 

barn under januari och februari månad till de hushåll vilka uppbär 

ekonomiskt bistånd och där barn finns i familjen. 

Ärendebeskrivning 

I Smedjebackens kommun under år 2022 befann sig mellan 60 och 70 barn 

under 17 år i hushåll vilka uppbar ekonomiskt bistånd varje månad eller 

under olika perioder av året. 

Att leva under villkor som skiljer sig från majoriteten i samhället bidrar 

negativt till ett barns förväntningar på sin framtid samt dess uppfattning om 

sin tillhörighet i samhället. Därav är arbetet med att bekämpa barnfattigdom 

viktigt både för den enskilde individen och samhället i stort.  

Utifrån tidigare erfarenheter står det klart att januari och februari är de 

månader då våra mottagare av ekonomiskt bistånd har det svårast att få 

pengarna att räcka till.  

Även om riksnormen höjs från och med årsskiftet 2022/2023 med 8,6 % 

motsvarar det inte de ökade kostnaderna i samhället gällande exempelvis 

livsmedel, el och hyror. Från och med årsskiftet höjs även en del av dessa 

kostnader till en högre nivå mot år 2022. Dessutom har de åtgärder som 

hittills föreslagits från regeringen som stöd för de ökade kostnaderna i 

samhället beslutats beräknas som inkomst för de som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Det innebär att de som uppbär ekonomiskt bistånd inte kan 

tillgodoräkna sig dem som extra inkomst utan det räknas av från det 

ekonomiska biståndet. Därför föreslås extra utbetalning till de barnfamiljer 

som uppbär ekonomiskt bistånd under januari och februari baserat på antal 

barn i hushållet. Syftet med det extra tillskottet är att motverka 

barnfattigdom.  

Den extra utbetalningen beräknas uppgå till sammanlagt ca 70 000 kronor 

och förväntas rymmas inom verksamhetens ordinarie budget trots den nya 

riksnormen utifrån vad vi vet idag. Det ekonomiska biståndet är i sig alltid 

svårt att prognostisera över helåret i och med att det kan variera kraftigt 

mellan årets månader. Särskilt svårt är det ett år som detta i och med de 

snabba kostnadsförändringar som sker i samhället.  
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Det extra anslaget riktar sig alla barnfamiljer vilka uppbär ekonomiskt 

bistånd oavsett biståndets storlek. Det vill säga, det omfattar barn som både 

lever i familjer med enbart ekonomiskt bistånd som inkomst eller i familjer 

med låg inkomststandard och ekonomiskt bistånd som inkomst i 

kombination. De som redan fått sitt ekonomiska bistånd utbetalt för januari 

kommer erhåller den extra utbetalningen retroaktivt. 

Att barn lever i ekonomiskt utsatta familjer handlar ytterst om föräldrars 

situation och förmåga att klara familjens försörjning. Därför är arbetet med 

att stötta vuxna individer till egen försörjning en av de fortsatt viktigaste 

åtgärderna för att bekämpa barnfattigdom i Smedjebackens kommun. Utifrån 

rådande läge ser vi dock att denna extra utbetalning under inledningen av 

2023 är motiverad utifrån rådande läge i syfte att motverka barnfattigdom. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Extra utbetalning till hushåll vilka uppbär ekonomiskt 

bistånd där barn finns i familjen under januari och februari” 

 

 


