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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-11-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 276 

Justerare 

Hannes Petersson (M) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll.  

____ 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 277  

Ärendelista 

Familje-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  

 
att ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.  
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FUNAU § 278–302 Dnr. FUN 2022/8 

Enskilda ärenden 

 
_____ 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 303 Dnr. FUN 2019/155 

Uppföljning Nattjour 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av nattjourens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterad den 10 oktober 2022 
Beslut KF § 31, KS 2016/920, daterad den 24 februari 2020 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Barbara Boron 

Beslut 
Familje-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  

att godkänna uppföljningsrapport daterad 2022-10-10 
 
att ge verksamheten i uppdrag att ta fram en långsiktig utvecklingsplan gällande 
vräkningsförebyggande arbete. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Barbara Boron, Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-11-10 

Justeringspersons signatur 
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FUNAU § 304 Dnr. FUN 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport - oktober 2022 

Ärendebeskrivning 
För Familje- och utbildningsnämndens samlade verksamheter förväntas, efter  

oktober månads utfall, ett resultat vid årets slut som uppgår till + 15,0 mnkr. Detta 
är samma prognos som redovisades efter augusti månads utfall och förklaras bland 
annat av den kompensation för höga sjuklönekostnader som tillfallit nämnden 
genom riktat statligt stöd för år 2022. Hög sjukfrånvaro bland barn och elever har 
inneburit att behovet av vikarier varit begränsat samt att det har varit svårt att 
rekrytera vikarier vid de tillfällen behov funnits. Inom nämnden har dessutom 
medel reserverats övergripande för att ha beredskap att täcka upp oförutsedda 
behov. Dessa medel har ej behövt ianspråktas under året då upprättade 
åtgärdsplaner för långsiktig budget i balans inom bland annat Individ- och 
familjeomsorgen har börjat visa på mycket goda effekter. 
 
Sedan hösten år 2021 har dessutom ett stort arbete genomförts för att ytterligare 
utveckla barn- och elevhälsan samt övriga verksamhetsövergripande gemensamma 
stödresurserna till att bli mer kvalitetseffektiva. Under arbetet med att inventera, 
analysera och utveckla organisationen har tjänster som blivit vakanta inte tillsatts. 
Överskottet är därmed inte representativt då de verksamhetsövergripande 
stödresurserna inom nämndens ansvarsområden inte varit fullt 
utbyggda och bemannade under året. Ny organisation med adekvata kompetenser 
för framtida utmaningar är nu, i samråd med arbetstagarorganisationerna i 
huvuduppdragets samverkansgrupp, beslutad. Rekrytering pågår och ny 
organisation är planerad att komma i gång fullt utbyggd i början av år 2023. 
 
Inom de verksamheter som under senare år haft negativa budgetavvikelser har ett 
målinriktat arbete med förändrade arbetssätt tillsammans med vissa 
budgetförstärkningar skapat goda förutsättningar för att klara sina respektive 
budgetar. Fortsatt råder viss osäkerhet inom flera av nämndens 
verksamhetsområden med anledning av den oro som finns i vår omvärld. 
Tillkommande flyktingströmmar kan innebära ökade kostnader för mottagande av 
nyanlända i våra verksamheter. Hur stor andel av dessa kostnader som finansieras 
av Migrationsverket är i dagsläget oklart. Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva 
verksamheter med fokus på tidiga och samordnade insatser fortsätter målinriktat 
inom huvuduppdraget. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 8:e november   
• Ekonomisk rapport   

Föredragande tjänsteperson 
Lars-Ola Olsson, Huvuduppdragschef Lärande och familj 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att notera informationen om aktuell ekonomisk rapport gällande driftbudget 2022 
för Familje- och utbildningsnämnden. 


	Protokoll förstasida
	Justerare
	Beslut FUNAU 2022-11-10
Justerare

	Ärendelista 
	Beslut FUNAU 2022-11-10
Ärendelista 

	Enskilda ärenden
	Beslut FUNAU 2022-11-10
Enskilda ärenden

	Uppföljning Nattjour
	Beslut FUNAU 2022-11-10
Uppföljning Nattjour

	Ekonomisk avvikelserapport oktober 2022
	Beslut FUNAU 2022-11-10
Ekonomisk avvikelserapport oktober 2022
	Sida 1
	Sida 2



