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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2018/146

Införande av universellt föräldrastöd

Familjenämndens beslut
Universellt föräldrastöd införs i kommunen genom metoden ABC – Alla barn i centrum. 
Införandet utgår ifrån att ekonomiska förutsättningar finns. 

Sammanfattning
Utifrån analysen som gjorts av individ- och familjeomsorgens kostnadsutveckling där det 
framkom ett antal förslag på åtgärder har ett förslag till införande av universellt föräldrastöd 
upprättats. 

Föräldrar är väldigt viktiga för barn och ungas utveckling och hälsa. Genom att erbjuda 
generellt föräldrastöd till alla föräldrar skapar man bättre förutsättningar för varma och 
förtroendefulla relationer samt vägleder och stödjer föräldrar i att sätta tydliga normer och 
förväntningar. Regeringskansliet har tagit fram en nationell strategi för utvecklandet av 
föräldrastöd – En vinst för alla med rekommendation att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år. 

Förslaget efter genomförd studie av forskning och hälsoekonomiska analyser är att 
kommunen använder sig av metoden ABC, Alla barn i centrum. 
ABC visar på Statistiskt säkerställda effekter och metoden har en organisation och ett 
utbildningssystem som möjliggör att kommunen i egen regi kan genomföra föräldrastödet. 
ABC bygger på fyra gruppträffar samt en uppföljning vilket bedöms rimligt i förhållande till 
att det är en insats riktad till alla föräldrar. Metoden har forskningsstöd och en 
kvalitetssäkring genom att Karolinska institutet kontinuerligt utvärderar såväl utbildningen 
som föräldrars upplevelse av effekter. 

 
Utöver val av metod så är implementering och arbetets organisation av avgörande betydelse 
för att lyckas med att utbilda, införa och upprätthålla föräldrastödsutbildningar. Förslag på 
organisation, utbildning och implementering för de första två åren är upprättat i samverkan 
med förskole-/skolchef. I förstudien finns förslaget på organisation med tydliga åtaganden och 
ansvarsområden utifrån ledningsgrupp, styrgrupp samt arbetsgrupp. Om det blir aktuellt med 
ickekommunala aktörer bör samverkansavtal upprättas för att tydliggöra åtaganden.

Förslaget till genomförande utgår från att ekonomiska förutsättningar finns. Om nämndens 
äskande inte beviljas, helt eller delvis kommer genomförandet att behöva anpassas efter de 
ekonomiska förutsägningar som råder alternativt en intern omfördelning av befintliga 
resurser. 

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Universellt föräldrastöd införs i kommunen genom metoden ABC – Alla barn i centrum. 
Införandet utgår ifrån att ekonomiska förutsättningar finns. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-11
Rapport – universellt föräldrastöd
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 76
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2018/138

Dataskyddsombud

Familjenämndens beslut
1. Annika Linderoth utses till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskydds-förordningen 

för nämndens behandlingar från och med den 25 maj 2018.
2. Helén Odéens uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL), 

avslutas den 25 maj 2018.
3. Rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande av 

personuppgifter delegeras till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
4. Rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande 

utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande delegeras till 
förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.

5. Ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtalen 
delegeras till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera ansvaret.

Sammanfattning
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler 
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kallas 
dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s 
medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i 
Sverige. Nämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar och måste 
enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter 
engelskans Data Protection Officer).

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
1. Annika Linderoth utses till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskydds-förordningen 

för nämndens behandlingar från och med den 25 maj 2018.
2. Helén Odéens uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL), 

avslutas den 25 maj 2018.
3. Rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande av 

personuppgifter delegeras till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
4. Rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande 

utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande delegeras till 
förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.

5. Ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtalen 
delegeras till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera ansvaret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-30
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 77
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§ 87 Dnr 2018/134

Yttrande - Remiss angående projektering av cirkulationsplats vid 
Esplanaden och Ommavägen i Sjöb dnr 2017-T0630-3

Familjenämndens beslut
Upprättad tjänsteskrivelse med yttrande översänds till Tekniska förvaltningen.

Sammanfattning
I kommunens trafikplan, Trast, lyfts korsningsåtgärder i korsningen Esplanaden och 
Ommavägen i Sjöbo. Anläggningen av cirkulationsplatsen ökar trafiksäkerheten i korsningen 
samt ger ett jämnare trafikflöde.

Förslag på projekteringsritning av cirkulationsplatsen har tagits fram av gatukontoret i 
samarbete med trafiksäkerhetsgruppen. Byggnation är planerat till våren år 2019.

Förslaget innebär huvudsakligen:
 Fyrvägskorsning ersätts med en cirkulationsplats
 Cirkulationsplatsen utformas med en överkörningsbar del som kan nyttjas av bland 

annat lastbilar och bussar.
 Två matargator till exploateringsområde väster om Redskapsgatan

Projekteringsritningarna har remitterats till familjenämnden för yttrande senast 25 maj 2018.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag
Remiss 2018-04-05 dnr 2017-T0630-3
Arbetsutskottets beslut 2018-05-15 § 78

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2018/139

Tillsynsrapport Förskolan Attesa

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Förskolan Attesa 2018-04-09 Vid besöket upprättades en 
tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2018-04-09
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 79
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Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2018/140

Tillsynsrapport Brandstad förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Brandstad förskola 2018-04-12. Vid besöket upprättades en 
tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2018-04-12
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 80
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2018/141

Tillsynsrapport Nils Månssons förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Nils Månssons förskola 2018-04-16. Vid besöket 
upprättades en tillsynsrapport.

Arbetsutskotetts förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2018-04-16
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 81
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2018/142

Tillsynsrapport Villervalla förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Villervalla förskola 2018-04-24. Vid besöket upprättades 
en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2018-04-24
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 82
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2018/143

Tillsynsrapport Bombi Bitts förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Bombi Bitts förskola 2018-05-03. Vid besöket upprättades 
en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2018-05-03
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 83
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2018/72

Delårsrapport 1 per 2018-04-30

Familjenämndens beslut
Budgetuppföljning per 2018-04-30 läggs till handlingarna.
Delårsrapport per 2018-04-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen ska både per den 30 april och per den 31 augusti ske i form av 
en delårsrapport till kommunfullmäktige. Nämnderna ska lämna en delårsrapport inklusive en 
helårsprognos för verksamheten.  

Delårsrapporten per 2018-04-30 visar på ett underskott med 12 969 tkr varav ca 9000 tkr 
avser högre antal barn/elever. Resterande underskott finns inom pedagogisk verksamhet inom 
skolskjuts men även grundskolenheter på grund av omställningsarbete.
Även individ och familjeomsorg indikerar underskott med 2 900 tkr främst gå grund av fler 
barnplaceringar men även ökat ekonomiskt bistånd. 

En osäkerhet kring volymerna finns främst inom förskolan då höstens ansökningar för 
förskoleplats ännu inte behandlats. 
Kostnaderna för integrationsverksamheten är högre än budget på grund av minskade bidrag 
från migrationsverket men hanteras genom reserv. Även här finns osäkerhet kring beslut då 
nya regler för återsökning trätt i kraft. 

Emanuelskolan och Färsingaskolan redovisar åtgärdsplan enligt familjenämndens beslut 
2018-03-22 §43.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2018-04-30
Delårsrapport 1 per 2018-04-30
Arbetsutskottets beslut 2018-05-15 § 84

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018/147

Lokal timplan för grundskolan och grundsärskolan

Familjenämndens beslut
Den justerade timplanen antas att gälla fr o m höstterminen 2018. 

Sammanfattning
Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan.
I enlighet med den nya timplanen i skollagen justeras den lokala timplanen för grundskolan. 

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Den justerade timplanen antas att gälla fr o m höstterminen 2018. 

Beslutsunderlag
Förslag till timplan
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-05-15 § 85

13



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2018/13

Anmälan om kränkande behandling 2018

Familjenämndens beslut
Anmälningar om kränkande behandling till huvudman läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles uppgifter om kränkande behandling avseende tiden 
april 2018.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2018/10

Diverse skrivelser 2018

Familjenämndens beslut
Diverse skrivelser, beslut och meddelande läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr 2016/64
Kommunstyrelsen § 31/18 – Årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt frågan om 
ansvarsfrihet 2017

Dnr 2018/26
Kommunstyrelsen § 33/18 – Överföring av investeringsmedel till 2018
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2018/11

Delegationsbeslut 2018

Familjenämndens beslut
Delegationsbeslut och protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles delegationsbeslut avseende tiden april 2018. 

-   Delegationsbeslut pedagogisk verksamhet

-   Delegationsbeslut socialtjänst

-   Delegationsbeslut kultur- och fritid

-   Ordförandebeslut

-   Beslut Myndighetsarbetsutskottet  2018-05-15
Arbetsutskottet 2018-05-15
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2018-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2018/42

Information 2018

Familjenämnden
 
Sammanfattning

 Sandra Andersson, rektor grundsärskolan, informerar om resursskolan - 
samverkansklass

 Camilla Persson, vik socialchef, informerar om svar på analysrapporten avseende 
individ- och familjeomsorgens kostnadsutveckling som gjorts tillsammans med kultur-
turism-, och fritidsutskottet

 Magnus Hammarskjöld informerar om KEFU:s ekonomiutbildning ”ekonomi för 
verksamhetsansvariga”
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