
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-27

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2020-02-27, kl. 14:00 – 16:50

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Jan-Olof Sewring (M) §§ 18-23
Claes Ingvarsson (M) tjänstg. ers för Jan-Olof Sewring (M)
§§ 24-33
Martin Hultberg (M), tjänstg. ers. för Hannes Petersson (M)
Anne Viljevik (S)
Gunnel Aidemark (L)
Eva-Lena Lindell (S)tjänstg. ers. för Therese Ingvarsson (SD)
§§ 18-23
Patrik Ohlsson (SD) tjänstg. ers. för Therese Ingvarsson (SD)
§§ 24-33
Agneta Normann (M)
Sofia Gunnarsson (S)
Petra Oddson (KD)
Ale Holm (S)

Ersättare: Eva-Lena Lindell (S) §§ 24-33
Claes Ingvarsson (M), §§ 18-23
Peter Storgaard (KD)
Johnny Nguyen (S)
Kerstin Lingebrant (L)
Lennart Johansson (V)

Övriga närvarande:  Eva Mellberg, Fredrik Thornberg, Barbara Boron, Markus Eek, 
Anna Ristovska, Jan Mårtensson, verksamhetschefer
Jonas Trulsson, planeringschef
Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook, Anneli 
Westring, ekonomer
Fredrica Hass-Bergendorff, kvalitetssamordnare
Kent Olsson, Per Johansson, Anna Bondesson, Tomas Goldbach, 
Patrik Wetterup, Claudia Velasquez, Sofia Lindblom, Ulrika 
Viebke, fackligt förtroendevalda
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare
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Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson

Paragrafer:  18-33

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: 2020-02-27

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-03

Datum för anslags nedtagande: 2020-03-25

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

18 Ärendelista

19-
21

Enskilda ärenden – separat protokoll

22 Begränsat tillträde till förskolan – separat protokoll 2020/50

23 Avstamp inför budget 2021- workshops kl. 14:15-16:15

24 Årsredovisning 2019 2020/22

24 Revidering av Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden 2018/4

26 Svar på motion från Per Skantz m.fl. (M) angående utredning om en 
förskola i Össjö

2019/345

27 Svar på motion angående bättre förutsättningar för etablering av 
friskolor i Ängelholms kommun

2019/347

28 Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande Förskoleetablering i 
Bassholma

2019/346

29 Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden inom 
nämndens ansvarsområde

2019/21

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

2019/23

Rapport från kontaktpolitiker - utgår 2020/28

31 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2020/29

32 Anmälningsärenden 2020/15

33 Delegationsbeslut 2020/16
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FUN § 18     

Ärendelista

Ärende 2 och 3 hanteras i separat sekretessprotokoll. Ärende 13, Rapport från kontaktpolitiker 
utgår.

____
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FUN § 19-21       

Enskilda ärenden – separat protokoll

____
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 22 Dnr. FUN 2020/50  

Begränsat tillträde till förskolan – separat protokoll

Sekretess
____
 
 

 
 

 
 
 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 23        

Avstamp inför budget 2021- workshops

Ekonomer och verksamhetschefer informerar om årsredovisning 2019 samt utmaningar och 
prioriteringar inför budget 2021. Kvalitetssamordnare Fredrica Hass-Bergendorff informerar om 
uppföljning av nämndens mål 2019. Till dagens möte är även de fackliga organisationer som är 
knutna till Lärande och familj inbjudna. Sammanställning efter gruppdialogerna blir ett viktigt inspel 
i det fortsatta budgetarbetet.
 
I sex blandade grupper förs dialog om nedanstående frågor;
 
1. Vilken ambitionsnivå ska vi planera för i våra verksamheter? Är jämförelser med jämförbara 
kommuner i KOLADA ett rimligt mått? Gäller detta samtliga verksamheter? 

2. Vilken ambitionsnivå ska vi ha gällande tillgänglighet och service? Ett exempel är förskola i 
närområdet, i del av kommunen eller i kommunen? Ett annat är storleken på förskole-/skolenheter i 
förhållande till driftskostnader? 

3. Finns det specifika inriktningar, prioriteringar eller satsningar som även fortsättningsvis ska prioriteras. 
Rektors arbetsmiljö, tidiga samordnade insatser, Aktivitet förebygger etc. 

4. Är målsättningen inom samtliga verksamhetsformer fullt ut kvalitetseffektiva verksamheter på 
”hemmaplan” fr.o.m. höstterminen 2021? 

Ordförande tackar för allas engagemang i gruppdialogerna. 
____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 24 Dnr. FUN 2020/22  

Årsredovisning 2019

Ärendebeskrivning
Som underlag till Ängelholms kommuns samlade årsredovisning för år 2019 har varje huvuduppdrag 
fått ett uppdrag att till Servicestöd/Ekonomi och kvalitet lämna en redovisning av det gångna året 
utifrån följande rubrikområden; årets verksamhet, ekonomisk analys samt framtiden. Nedan följer en 
sammanställning av de delar som lämnats till Ekonomi och kvalitet under december och januari 
månad.

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 februari 2020, § 40
Tjänsteutlåtande den 28 januari 2020
Bilaga – Utvecklingsmål Familje- och utbildningsnämnden 2019

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschefer, ekonomer och kvalitetssamordnare

Mimmi Heinegren (SD) begär och beviljas lämna protokollsanteckning.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen gällande årsredovisning för år 2019. 

Protokollsanteckning
Problemet med elever som inte går i skolan, dvs. så kallade hemmasittare, har ökat markant under 
senare år och är ett växande samhällsproblem, även i Ängelholms kommun. Sverigedemokraterna 
anser att det problemet borde adresseras i årsredovisningen och i utvecklingsmålen, samt att 
åtgärdsplaner tas fram.
Mimmi Heinegren (SD)

Beslutet ska expedieras till
Ekonom LGN
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 25 Dnr. FUN 2018/4  

Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Senaste revideringen av delegationsordningen för Familje- och utbildningsnämndens verksamhet 
skedde den 21 november 2019, § 122. Eftersom hänvisningar i lagparagrafer etc. kan förändras över 
tid, måste kompletteringar och revideringar ske löpande under mandatperioden.

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 februari 2020, § 41
Tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2020.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna revidering av delegationsordning för nämndens verksamhet.

Beslutet ska expedieras till
Nämndsekreterare KBW
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 26 Dnr. FUN 2019/345 KS 2017/809

Svar på motion från Per Skantz m.fl. (M) angående utredning om 
en förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Motion från Per Skantz m.fl. (M) inkom till Kommunfullmäktige den 27 november 2017. 
Motionärerna yrkar att Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att 
man i utredning även tittar på möjligheten med privat drift.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/345
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 november 2017, KS 2017/809
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 11 november 2019, KS 2019/40 (Budget och uppdrag)

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 27 Dnr. FUN 2019/347 KS 2018/361

Svar på motion angående bättre förutsättningar för etablering 
av friskolor i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
HRM affärsutveckling genomförde under 2018 ”Genomlysning av förskola/grundskola”. 
I den rådgivande rapport som denna genomlysning resulterade i kunde det konstateras att 
Ängelholms kommun har relativt få fristående verksamheter inom förskola och skola. I rapporten 
ges som förslag till åtgärder att Ängelholms kommun bör utreda och se över förutsättningarna för 
fristående enheter att etablera sig i kommunen.  Den interna utredning som är gjord 2018 är ett led i 
detta arbete. Modellen för ersättning - ”skolpeng” och fördelningsmodell till fristående verksamheter 
bör som en del i detta också utredas och ses över.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/347
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 23 april 2018, KS 2018/361
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om 
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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2020-02-27

Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 28 Dnr. FUN 2019/346 KS 2018/663

Svar på motion från Liss Böcker m.fl. (C)rörande 
förskoleetablering i Bassholma

Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september 2018.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en förskoleetablering inom området, samt att 
kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020, FUN 2019/346
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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2020-02-27

Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 29 Dnr. FUN 2019/21  

Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden 
inom nämndens ansvarsområde

Ärendebeskrivning
Den 25 april 2019, § 56, beslöt Familje- och utbildningsnämnden att utse Birgitta Markevärn (SD) 
som ny kontaktperson till Södra Utmarkens rektorsområde. Då Birgitta avsagts sig uppdraget i 
nämnden ska ny kontaktperson utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 6 februari 2020

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) föreslår att Patrik Ohlsson (SD) väljs som kontaktperson till Södra 
Utmarkens rektorsområde.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att utse Patrik Ohlsson (SD) som ny kontaktperson till Södra Utmarkens rektorsområde.

Beslutet ska expedieras till
Rektor Södra Utmarkens rektorsområde
Vald kontaktperson
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2020-02-27

Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 30 Dnr. FUN 2019/23  

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

Ärendebeskrivning
Den 25 april 2019, § 55, beslöt Familje- och utbildningsnämnden att utse Marie Wifralius som ny 
representant, tillika ordförande för EDT och EEL – El och energiprogrammet. Då Marie avsagt sig 
uppdraget ska ny representant från nämnden utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 6 februari 2020

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) föreslår att Mimmi Heinegren (SD) väljs till programrådet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att utse Mimmi Heinegren (SD) som ny representant, tillika ordförande, för EDT och EEL – El och 
energiprogrammet vid Ängelholms gymnasieskola.

Beslutet ska expedieras till
Rektor LS, gymnasieskolan
Vald representant
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 31 Dnr. FUN 2020/29   

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Lars-Ola Olsson, chef för Huvuduppdrag Lärande och familj informerar om

 Arbetet kring budget 2021
 Information kring Coronaviruset

Ordförande tackar för informationen.

____
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 32 Dnr. FUN 2020/15  

Anmälningsärenden

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

Beslut/Domar
 KS § 26/2020 – Gallring av pappershandlingar efter skanning (KS 2020/18)

Protokoll programråd
 Programråd HA 2019-12-09 (Hid 20197115)
 Programråd HA 2019-03-04 (Hid 2020.117)

____
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Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 33 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.

Anmäls delegationsbeslut gällande:
 Yttrande till Skolinspektionen (Hid 2020/178)
 Yttrande till Skolinspektionen (Hid 2020/103)
 Ansökan om inackorderingsbidrag och tilläggsbelopp (Hid 2020.112, 2020.226)

Anmäls delegationsbeslut för den 6:e och 20 februari 2020 från Familje- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1-31 januari 2020 från;

 Boendeenheten
 Utredningsenheten – barn och unga
 Utredningsenheten – vuxen
 Integrationsenheten
 Familjerätten
 Kundtjänst – dödsboanmälan och faderskap

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

____
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