
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-10-22

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Ormgropen, stadshuset Ängelholm, 2020-10-22, kl. 14:00 – 16:20

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Gunnel Aidemark (L)
Agneta Normann (M)
Petra Oddson (KD)
Mimmi Heinegren (SD)
Therese Ingvarsson (SD)
Lennarth Johansson (V) ersätter Ale Holm (S)
Mats Widén (C) ersätter Jan-Olof Sewring (M)
Eva-Lena Lindell (S) ersätter vakant (S) 
Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) ersätter Sofia Gunnarsson (S)
Hasse Persson (M) ersätter Hannes Petersson (M)

Ersättare: Camilla Nordström (SD)
Kerstin Lingebrant (L)
Patrik Ohlsson (SD)

Övriga närvarande:  Sofia Glantz, agil coach, § 95
Kristina Milotic, enhetschef, § 97
Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Anneli Westring och Patrik 
Krook, ekonomer, § 96
Jonas Trulsson, planeringschef
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam,  Lars Karlsson Paragrafer: 93-106

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam,  Lars Karlsson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-22

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-27

Datum för anslags nedtagande: 2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 93   

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll.

____
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2020-10-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 94

Ärendelista

Tillkommer ett ärende på ärendelistan; Revidering av delegationsordning.

Därefter läggs ärendelistan med godkännande till handlingarna.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 95   

Information om arbetet som agil coach

Sofia Glantz informerar om sin samordnade roll för att driva arbetet med 
kontinuerliga förbättringar i den agila kommunorganisationen, däribland de Agila 
arenorna och för processledare, arbetet med Kraftsamling och ny vision, samt det 
fortsatta arbetet med Framtidens utbildningar.

Ordförande tackar för informationen.

____
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Familje- och utbildningsnämnden
2020-10-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 96 Dnr. FUN 2020/66 

Ekonomisk avvikelserapport, delårsrapport augusti  
2020

Ärendebeskrivning
Inom familje- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter arbetas det 
intensivt för att organisera och strukturera utifrån fastställd budget. I den 
ekonomiska avvikelserapporten för juni månad kunde resultatet av detta arbete 
konstateras, varvid den prognostiserade avvikelsen kunde sättas till -1,7 mnkr (-11,5 
april). Dock har de senaste månadernas utveckling kring Co-rona covid-l9 medfört 
drastiskt förändrade förutsättningar inom individ- och familjeomsorgen, med ökade 
kostnader och en stor osäkerhet kring de fortsatta volymerna. I föreliggande 
prognos förväntas en ekonomisk avvikelse vid årets slut på -5,0 mnkr för familje-
och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. De fortsatt största utmaningarna 
och därmed osäkerheten i nuvarande prognos är verksamhetsområdena individ- 
och familj samt gymnasieskolans interkommunala ersättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 september 2020
Ekonomisk avvikelserapport – Driftbudget
Ekonomisk avvikelserapport - Investeringsbudget

Föredragande tjänstepersoner
Chef Lärande och familj, Lars-Ola Olsson, Planeringschef Jonas Trulsson samt 
ekonomerna Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Anneli Westring och Patrik 
Krook.

Mimmi Heinegren (SD) beviljas lämna en protokollsanteckning.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen om ekonomisk avvikelserapport för drift- och 
investeringsbudget per den siste augusti 2020, samt

att uppdra åt huvuduppdragschefen att utifrån antagna åtgärdsplaner för budget i 
balans se över möjligheterna att inom ramen för planerade åtgärder möta de senaste 
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Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

månadernas ökade kostnader inom framförallt verksamhetsområde Individ- och 
familj.

Protokollsanteckning
Det inte är vår politik som försatt oss i det ekonomiska läge vi befinner oss i idag. 
Hade Sverigedemokraternas budget och politik styrt hade vi inte varit i det 
ekonomiskt ansträngda läge vi är idag.   

Sverigedemokraterna ämnar även lägga ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige 
där vi redogör för våra satsningar inom Ängelholms kommuns familje- och 
utbildningsverksamheter. 
Mimmi Heinegren (SD), Therese Ingvarsson (SD), Camilla Nordström (SD), Patrik 
Ohlsson (SD)

Beslutet ska expedieras till
Budgetchef FK
Chef LoF
Ekonomer
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 97 Dnr. FUN 2019/214 

Svar på initiativärende från (SD) gällande användning 
av digitala hjälpmedel som förstahandsval vid 
studiehandledning på modersmål

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna inkom till FUN den 24 oktober 2019 med ett initiativärende. 
FUN beslutade samma dag att uppdra åt lärande och familj att handlägga ärendet.
Sverigedemokraterna yrkar i sitt initiativärende på följande:

Att se över kompetensnivån på studiehandledare i modersmål

Att utreda möjligheterna för införande av samlad studiehandledning centralt på en 
eller några skolor i kommunen.

Att utreda möjligheten för införande av digitala hjälpmedel som förstahandsval vid 
studiehandledning på modersmål.

Att utreda möjligheten för införande att som om andrahandsval använda sig av 
studiehandledning via telefonservice-tjänst på modersmål

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 22 september 2020
Utredning av initiativärende om digitala hjälpmedel vid studiehandledning
Beslut FUN daterat den 24 oktober 2019
Initiativärende SD daterat den 24 oktober 2019

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Kristina Milotic

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar att initiativärendet ska bifallas.

Lars Karlsson (S) yrkar bifall enligt arbetsutskottets förslag till beslut att ärendet ska 
anses besvarat.
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Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden beslutar enligt Lars Karlssons (S) yrkande.

Omröstning begärs och följande propositionsordning beslutas. Den som röstar 
enligt Lars Karlssons (S) yrkande röstar ja och den som röstar på Mimmi 
Heinegrens (SD) yrkande röstar nej.

Utfallet blir 11 ja-röster avgivna av Rasmus Waak Brunkestam (C), Lars Karlsson 
(S), Hasse Persson (M), Mats Widén (C), Eva Lena Lindell (S), Gunnel Aidemark 
(L), Agneta Normann (M), Johnny Nguyen (S), Petra Oddson (KD), Lennarth 
Johansson (V) och Sven-Ingvar Borgquist (M) mot 2 nej-röster avgivna av Mimmi 
Heinegren (SD) och Therese Ingvarsson (SD)

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att anse initiativärende besvarat.

Reservation
Mimmi Heinegren (SD), Therese Ingvarsson (SD), Camilla Nordström (SD), Patrik 
Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Studiehandledning på modersmål är både viktigt och nödvändigt i vissa avseende. 
Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevernas kunskapsutveckling i olika 
ämnen och hjälpa eleverna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. 
Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen främja lärandet och 
kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. Samtidigt visar Skolverkets statistik att 
flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever. 
Kompetensen kring studiehandledning på modersmålet varierar, likaså hur man 
praktiskt arbetar med studiehandledningen. I Svaret från förvaltningen ser vi tydligt 
att kompetensnivån på studiehandledare i modersmål är undermålig. Inte ens 
hälften av de studiehandledare eller modersmålslärare som undervisar eller 
handleder är behöriga.  När handledningen som erbjuds är av god kvalitet är det en 
viktig stödinsats för den elev som behöver det, men vi befarar med den låga 
behörighetsgrad att så inte är fallet. 
Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. 
Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få 
studiehandledare, och modersmålsundervisning och tolk vid varje givet tillfälle. 
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Studiehandledning är en kostsam form av undervisning och är det också så att 
lärarkompetensen är låg menar att den borde gå att effektivisera. Vi lever i en tid 
där digitala hjälpmedel ständigt utvecklas och vi tror att detta är lösningen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till initiativärendet.  
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet. 

Beslutet ska expedieras till
Enhetschef KM
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FUN § 98 Dnr. FUN 2020/292 

Organisation Ängelholms gymnasieskola 2021-2022

Ärendebeskrivning
Antagningsenheten i Helsingborg vill ha in organisationsbeslut för Ängelholms 
gymnasieskola läsåret 2021/2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2020
Organisation Ängelholms gymnasieskola 2021/2022

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna organisation för Ängelholms gymnasieskola läsåret 2021/2022.

Beslutet ska expedieras till
Antagningsenheten Helsingborg
Verksamhetschef gymnasieskola
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FUN § 99 Dnr. FUN 2020/294  

Svar på remiss från Skolinspektionen ang ansökan om 
spetsutbildning för Apelrydskolan

Ärendebeskrivning
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 200220. Apelrydskolan har hos Skol-
inspektionen ansökt om godkännande för en utökning av befintligt program vid 
Apelrydskolan, Båstad fr o m läsåret 2021/2022.

Ansökan avser Estetprogrammet, spetsutbildning Design/Mode. Ängelholm 
kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
Skollagen. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 201024.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2020
Remiss från Skolinspektionen

Yrkande
Gunnel Aidemark (L) yrkar på att texten: 
”Vid etablering av fler anordnare av gymnasieutbildning i området uppstår 
kostnader för omställning som på grund av osäkerhet kring förutsättningar och 
underlag för beräkning är svåra att kalkylera i dagsläget. Det är dock svårt att se 
någon risk med en fortsatt utbyggnad av den estetiska inriktningen enligt ansökan 
från Apelrydskolan i Båstad. Inriktningen konkurrerar inte med någon utbildning 
som i dagsläget ses vid Ängelholms gymnasieskola.” ändras till:

”Ängelholms kommun ser positivt på fortsatt utbyggnad av den estetiska 
inriktningen enligt ansökan från Apelrydskolan i Båstad.”

Lars Karlsson (S) yrkar avslag på Gunnel Aidemarks (L) ändringsyrkande.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till ändringsyrkande, dels bifall till 
avslag på ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Gunnel 
Aidemarks (L) ändringsyrkande.
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Omröstning begärs och följande propositionsordning beslutas. Den som avser att 
rösta på Gunnel Aidemarks (L) ändringsyrkande röstar ja, och den som avser att 
rösta på Lars Karlssons (S) avslag på ändringsyrkandet röstar nej.

Omröstning utfaller med 7-ja röster avgivna av Rasmus Waak Brunkestam (C), 
Hasse Persson (M), Mats Widén (C), Gunnel Aidemark (L), Agneta Normann (M), 
Petra Oddson (KD) och Sven-Ingvar Borgquist (M), mot 6 nej-röster avgivna av 
Lars Karlsson (S), Mimmi Heinegren (SD), Eva-Lena Lindell (S), Therese 
Ingvarsson (SD), Johnny Nguyen (S) och Lennarth Johansson (V).

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på remissen ställa sig positiv till Apelrydsskolans ansökan med 
yttrande enligt bilaga till protokollet efter följande justering av sista stycket: 

Ängelholms kommun ser positivt på fortsatt utbyggnad av den estetiska 
inriktningen enligt ansökan från Apelrydskolan i Båstad.

Reservation
Mimmi Heinegren (SD) och Lars Karlsson (S)

Beslutet ska expedieras till
Skolinspektionen
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FUN § 100 Dnr. FUN 2019/23 

Val av företrädare för Familje- och 
utbildningsnämnden i gymnasieskolans programråd 
2019-2022

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden valde den 31 januari 2019, § 13,  ordförande till 
gymnasieskolans olika programråd. Då ledamoten som valdes till 
gymnasiesärskolans programråd har avsagt sig sin plats i nämnden, ska ny 
ordförande väljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 28 september 2020

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som ordförande för gymnasiesärskolans programråd välja Lars Karlsson (S).

Beslutet ska expedieras till
Den valda
Rektor gymnasiesärskolan
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FUN § 101 Dnr. FUN 2019/21 

Val av nya kontaktpersoner från Familje- och 
utbildningsnämnden till Munka Ljungby, Strövelstorps 
och Magnarps rektorsområden

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 31 januari 2019, § 14, att utse 
kontaktpersoner till verksamheterna inom Lärande och familj. Då ledamöterna som 
valdes som kontaktpersoner för Munka Ljungby, Strövelstorps och Magnarps 
rektorsområden har avsagt sig sina platser i nämnden, ska nya kontaktpersoner 
väljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 28 september 2020

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att vakanthålla valet till Munka Ljungbys och Strövelstorps rektorsområden, samt

att som kontaktperson till Magnarps rektorsområde välja Camilla Nordström (SD)

Beslutet ska expedieras till
Den valda
Berörd rektor
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FUN § 102 Dnr. FUN 2019/24 

Val av ny kontaktperson till fristående förskolan 
Englakronan i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 31 januari 2019, § 16, att välja 
kontaktpersoner till fristående förskolor i Ängelholms kommun. Då ledamoten 
som valdes till Englakronan har avsagt sig sitt uppdrag i nämnden, ska ny 
kontaktperson väljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 31 januari 2020

Beslut
Familje- och  utbildningsnämnden beslutar

att som ny kontaktperson till fristående förskolan Englakronan välja Sofia 
Gunnarsson (S).

Beslutet ska expedieras till
Den valda
Förskolan Englakronan
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FUN § 103 Dnr. FUN 2018/4  

Revidering av delegationsordning för Familje- och 
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Senaste revideringen av delegationsordningen för Familje- och 
utbildningsnämndens verksamhet skedde den 27 februari 2020, § 25. Eftersom 
hänvisningar i lagparagrafer etc. kan förändras över tid, måste kompletteringar och 
revideringar ske löpande under mandatperioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020 

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna revidering av delegationsordning för nämndens verksamhet.

Beslutet ska expedieras till
Nämndsekreterare
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FUN § 104 Dnr. FUN 2020/29 

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om att Arbetsmiljöverket 
har genomfört inspektion av 3 förskoleverksamheter. Verket har pekat på vissa 
förbättringsåtgärder som redan har påbörjats. Uppföljning kommer att ske inom ett 
år.

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om arbetet med Covid-19 i 
krisledningsstaben. Verksamheterna har tydliga instruktioner hur de ska agera vid 
smitta. Gällande Omfallsplaner ska aktualiseras.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUN § 105 Dnr. FUN 2020/15 

Anmälningsärenden

Familje- och utbildningsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav 
följande anmäls;

 KF 2020-08-25, § 158, Entledigande samt val av ny ersättare FUN
 KF 2020-08-25, § 147, Återrapport av uppdrag att utreda vilka insatser som 

krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur gymnasieskolan med 
godkända betyg som flickorna

 Beslut från Skolinspektionen – ansökan som huvudman, Drottning Blankas 
gymnasieskola

 Beslut från IVO – tillsyn HVB Rosentäppan
 Beslut från IVO – tillsyn Östervärns stödboende
 Beslut från IVO – tillsyn Kungsliljans stödboende
 Beslut från Skolinspektionen – ansökan som huvudman, Apelrydsskolan
 KS 2020-10-07, § 209, Svar på uppdrag att för IFO:s verksamhetsområde 

återkomma med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans
 Protokoll programråd Bygg- och anläggningsprogrammet 2020-03-09

____
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FUN § 106 Dnr. FUN 2020/16 

Delegationsbeslut

Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till 
arbetsutskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Delegationsbeslut enligt lista från Lärande och familj från Evolution september 
2020.

Delegationsbeslut enskilda ärenden från Familje- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

 2020-09-03
 2020-09-17
 2020-10-01

Delegationsbeslut inklusive ordförandebeslut från Procapita september 2020 från:

 Boendeenheten
 Utredningsenheten barn- och unga
 Utredningsenheten – vuxen
 Integrationsenheten
 Familjerätten
 Försörjningsstöd – förmedling och rådgivning
 Kundtjänst – dödsboanmälningar och faderskap

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.
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