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FUN § 103  

Justerare 

Lars Karlsson (S) och Rasmus Waak Brunkestam (C) väljs att justera dagens 
protokoll.  
 
_____ 
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FUN § 104  

Ärendelista 

 
Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Praoelev från Kungsgårdsskolan deltar på nämndens sammanträde §§106-§§114.  
 
_____ 
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Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 105  

Besök från Nyhemsskolan  

Rektor Tommy Svensson, förstelärare Patrik Nykvist och förstelärare Cecilia 
Stigborg Lindquist från Nyhemsskolan kom till nämndens sammanträde för att 
redogöra för Nyhemsskolans vinst av EU-kommissionens europeiska lärarpris för 
innovativ undervisning 2022 under kategori grundskola. 

Förslag till beslut 
Familje-och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 
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FUN § 106  

Lgr 22 och ny Socialtjänstlag 

 
Utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för nedanstående punkter 

 
• Nationella styrdokument för skola och socialtjänst i linje med LOF:s 

uppdrag och pågående arbete 
• Reviderad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 

22  
• Ändrade bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete  
• Ändrade bestämmelser om klagomålshantering  
• Ändrade bestämmelser om trygghet, studiero och disciplinära åtgärder 
• Hållbar socialtjänst - Ny socialtjänstlag from jan 2013  
• Övergripande planering  
• Kvalitet inom socialtjänsten 
• En kunskapsbaserad socialtjänst och insatser till enskilda 
• Förtydligat barnrättsperspektiv  
 
 
Förslag till beslut 
Familje-och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen. 
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FUN § 107 Dnr. FUN 2019/155 

Uppföljningsrapport Nattjour 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av nattjourens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterad den 10 oktober 2022. 
Beslut FUNAU 2022-11-10 

Föredragande tjänsteperson 
Barbara Boron, verksamhetschef 
Liselott Perlhagen, enhetschef  

Utredning 
Verksamhet och bemanning 
Nattjouren i Ängelholm öppnade den 21 januari 2021 och erbjuder sex antal 
sängplatser. Flertalet av nattjourens gäster har en samsjuklighet som inte klarar av 
att efterleva de krav som finns i kommunens tränings- eller stödlägenheter och har 
svårt att söka boende på egen hand. Några av gästerna har kommit till 
verksamheten via polismyndigheten. 
 
Nattjouren bemannas av personal med specialkompetens som erbjuder stöd genom 
motiverande samtal, hjälp med exempelvis myndighetskontakter, stöd att söka eget 
boende och att hitta sysselsättning. Samarbete sker även med andra verksamheter 
och enheter tex. beroendevård och anhörigstöd.  

Nattjouren bemannas av totalt 3,75 årsarbetare fördelat på 5 medarbetare. Det är 
dubbelbemanning varje natt, en vaken natt och en journatt.  

Nattjourens markant minskade antal besök har dock lett till att personal söker sig 
vidare för ett mer stimulerande arbete och en svårighet i att rekrytera kompetent 
personal kan således anas.  
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Lokal 
Fastigheten där nattjouren drivs har haft problem med dålig lukt och luft vilket har 
lett till negativ påverkan av den fysiska arbetsmiljön samt miljön för besökare. 
Fastighetsägaren genomförde en undersökning av fastigheten under vintern 2021 
varav en vattenläcka upptäcktes samt problematik med skadedjur/råttor. 
Vattenläckan åtgärdades men problematiken med dålig lukt och luft kvarstod och 
sanering av fastigheten utfördes under sommaren 2022. Problematiken med råttor 
finns dock kvar och som en åtgärd har icke använda avlopp nu grävts bort.  

Synpunkter från nattjourens gäster 
Utifrån löpande samtal med nattjourens gäster har verksamheten fått en bild av vad 
gästerna upplever som positivt och vad de upplever som mindre positivt.  
 
Flera gäster tycker det är bra att nattjouren finns då det är en plats där man inte 
enbart får ett eget rum att sova i utan där det även finns möjlighet att duscha och 
att tvätta sina kläder. Vidare beskriver gästerna att de uppskattar att personalen 
visar hur och var man söker lägenhet, hur man kommer i kontakt med socialtjänst 
och andra myndigheter samt att det underlättar att kunna låna personalens 
tjänstetelefon för att kontakta myndigheter och sjukvård.   

Några av nattjourens gäster anser att verksamheten ligger för långt från centrum 
och att det är för många och för hårda regler, exempelvis att inte få ta med 
alkohol/droger in på verksamhetens tomt, att inte få ta med allt upp till sitt rum 
samt att behöva ”komma i tid” för att få plats.  

Vidare har gäster framfört att de tycker det är dåligt att inte varm mat serveras på 
kvällen, att det är tråkigt att bara vara på rummet och inte kunna spela kort eller 
bara umgås med andra i ett gemensamt tv-rum. 

Ekonomi och statistik 
År 2021 
Verksamhetens budget var 3 mnkr med en negativ budgetavvikelse om 171 tkr vid 
årsbokslut. Utifrån att verksamheten var öppen 345 nätter blev grundkostnaden 9 
197 kr per dygn vilket motsvarar 1 533 kr per sängplats och dygn.  
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Nattjouren besöktes av 22 olika individer, främst män och totalt antal 
övernattningar var 868 av 2 190 möjliga. Beläggningen låg i genomsnitt på 2,5 
övernattande gäster per dygn av 6 möjliga vilket motsvarar en beläggningsgrad på 
knappt 40%. 
Till följd av denna beläggningsgrad genererades således en kostnad om 3 653 kr per 
sängplats och dygn istället för 1 533 kr. 
 

År 2022 
Verksamhetens budget är 3 mkr och till och med 30 september ses en negativ 
budgetavvikelse om drygt 100 tkr. 
 
Från och med 1 januari till och med 30 september, har nattjouren besökts av 15 
olika individer, enbart män, och beläggningen låg i genomsnitt på 1,3 gäster per 
dygn med totalt 359 övernattningar av 1638 möjliga. Utifrån detta har beläggningen 
uppgått till knappt 22% och genererade således en kostnad om 6 797 kr per 
övernattning. 

Verksamhetens största kostnad är personalomkostnader vilket tillsammans med 
lokalkostnad är utgiftsposter som är konstanta och opåverkbara oavsett antal 
övernattande gäster.  

Sammanfattning av nuläge och behov 
Sammanfattningsvis kan konstateras att beläggningen varit låg med sjunkande antal 
övernattningar. Nattjourens insatser har dock lett till att fyra individer gått från 
hemlöshet till eget boende och sysselsättning. 
 
För att Ängelholm kommun ska kunna erbjuda sina medborgare/invånare 
kvalitativa och resurseffektiva insatser gällande förebyggande av hemlöshet behöver 
verksamheten utvecklas. Organisation och insatser behöver framarbetas utifrån 
aktuell evidensbaserad forskning och nationella riktlinjer. Således behöver en 
långsiktig utvecklingsplan för vräkningsförebyggande arbete tas fram. 
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Beslut 
Familje-och utbildningsnämnden 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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FUN § 108 Dnr. FUN 2022/84 

Antagningsorganisation Ängelholms gymnasieskola 
läsåret 2023–2024 

Ärendebeskrivning 
Hemkommunen (Ängelholms kommun) ska enligt skollagens 15 kapitel, 30§ 
erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en 
annan kommun eller en region enligt samverkansavtal med kommunen eller 
regionen. Hemkommunen behöver därför besluta och informera om 
programutbud och antalet platser som erbjuds på kommunens gymnasieskolor. (SL 
15:8) 
 
Förslagen antagningsorganisation gäller Ängelholms gymnasieskola årskurs 1 läsåret 
2023/2024 med komplettering och förtydligande av utbildningar som begärts 
av Gymnasieantagningen Helsingborg. Övriga program erbjuds inom 
samverkansavtalet i Skåne. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 16 november 2022 
• Beslut FUN 2022/84, daterat den 8 september 2022 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 29 augusti 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Magnus Eek, gymnasiechef  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna komplettering 2. till antagningsorganisationen för Ängelholms 
gymnasieskola till läsåret 2023/2024. 

Beslutet ska expedieras till 
• Markus Eek 
• Gymnasieantagningen Helsingborg 
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FUN § 109 Dnr. FUN 2018/4 

Revidering av delegationsordning IFO 

Ärendebeskrivning 
Rätten för en kommun att ställ ut hyresgarantier återfinns numera i lagen (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter.  Det är värt att notera att denna regel inte 
inskränker de skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen. Ängelholms 
kommun har en överenskommelse med Ängelholmshem om att ställa ut 
hyresgarantier. Denna överenskommelse med tillhörande arbetssätt beslutades i 
kommunstyrelsen den 12 augusti 2020 (KS 2020/288, §160). 
Det är hos Boverket kommunen kan ansöka om det statliga bidraget och beloppet 
är om 5000 kr per lämnad hyresgaranti. 
Den som undertecknar ansökan ska vara behörig att företräda kommunen som 
utställare av hyresgarantier och delegationsbeslut ska bifogas för varje utställd 
hyresgaranti. Det ska även bifogas ett utdrag av delegationsordningen.  

Någon sådan delegation finns inte i dagsläget varför Lärande och familj föreslår att 
det införs. Lärande och familj föreslår således att delegation ges till 
verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen att företräda Familje- och 
utbildningsnämnden som behörig att ställa ut hyresgarantier. Förslag till reviderad 
delegationsordning bifogas (delegationer IFO punkt 122). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterad den 17 november 2022 
• Reviderad delegationsordning FUN, daterad den 17 november 2022 
 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  godkänna föreslagen revidering av delegationsordningen per den 
 24 november 2022. 

Beslutet ska expedieras till 
Verksamhetschef Barbara Boron 
Planeringschef Jonas Trulsson 
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FUN § 110 Dnr. FUN 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport - oktober 

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. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 8:e november   
• Ekonomisk rapport   

Föredragande tjänsteperson 
Huvuduppdragschef Lars-Ola Olsson 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar  

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

 

Beslutet ska expedieras till 
Huvuduppdragschef Lars Ola Olsson  
Ekonom Lars-Göran Nilsson 
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FUN § 111 Dnr. FUN 2022/12 

Rapport från kontaktpolitiker 2022 

 
Det finns ingen rapport att återge från kontaktpolitikerna på sammanträdet. 
 
 
____ 
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FUN § 112 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Verksamhetschef Lena Borglin redogör för information om kommunens förskolor 
samt kring Kvalitetsdialoger på Valhall 2022-11-25. 

• Förändrad dagstiftning från 1 juli 2022 som börjar gälla hösten 2023 och 
vad det kommer att innebära i arbetssätt framöver 

• Nya förskolor på gång  
• Statistik  
• Information Kvalitetsdialoger på Valhall och akvariesamtal 

Huvuduppdragschef Lars-Ola Olsson, verksamhetschef Lena Borglin samt 
utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för Årshjulet – Systematiskt 
kvalitetsarbete.  

Beslut 
Familje-och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen. 
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FUN § 113 Dnr. FUN 2022/10 

Anmälningsärenden 2022 

• Protokoll programråd BA 2022-09-26 
• Kontaktbesök Lars Carlsson Nyhemsskolan  
• Protokoll beslut specialpedagogik 2022-10-24 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att ha tagit del av informationen. 
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FUN § 114 Dnr. FUN 2022/9 

Delegationsbeslut 2022 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2022 
• Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita oktober 2022 
• Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution oktober 2022 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar   

att godkänna redovisning av delegationsbeslut avseende oktober 2022. 

 


	Protokoll förstasida
	Justerare
	Beslut FUN 2022-11-24
Justerare

	Ärendelista
	Beslut FUN 2022-11-24
Ärendelista

	Besök från Nyhemsskolan
	Beslut FUN 2022-11-24
Besök från Nyhemsskolan

	Information kring ny socialtjänstlag 
	Beslut FUN 2022-11-24
Information kring ny socialtjänstlag 

	Uppföljningsrapport Nattjour 
	Beslut FUN 2022-11-24
Uppföljningsrapport Nattjour 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Antagningsorganisation Ängelholms gymnasieskola läsåret 2023-2024
	Beslut FUN 2022-11-24
Antagningsorganisation Ängelholms gymnasieskola läsåret 2023-2024

	Revidering av delegationsordning IFO
	Beslut FUN 2022-11-24
Revidering av delegationsordning IFO

	Ekonomisk avvikelserapport oktober
	Beslut FUN 2022-11-24
Ekonomisk avvikelserapport oktober
	Sida 1
	Sida 2


	Rapport från kontaktpolitiker 2022
	Beslut FUN 2022-11-24
Rapport från kontaktpolitiker 2022

	Information från Lärande och familj 2022
	Beslut FUN 2022-11-24
Information från Lärande och familj 2022

	Anmälningsärenden 2022
	Beslut FUN 2022-11-24
Anmälningsärenden 2022

	Delegationsbeslut 2022
	Beslut FUN 2022-11-24
Delegationsbeslut 2022


