
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-23

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 364, stadshuset Ängelholm, 2020-03-23, kl. 08:30 – 10:00

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande
Lars Karlson (S)
Gunnel Aidemark (L)
Mimmi Heinegren (SD)
Hannes Petersson (M), tjänstgörande ersättare för 
Rasmus Waak Brunkestam (C)

Övriga närvarande:  Birgitta Holm, teamchef
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj, § 65
Jonas Trulsson, planeringschef
Weronice Rodin, ekonom
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Lars Karlsson, Hannes Petersson Paragrafer: 58-65

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Lars Karlsson  Hannes Petersson

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Datum för anslags uppsättande: 2020-03-20
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

58 Ärendelista

59-
61

Enskilda ärenden till FUNAU 2020 2020/2

62 Enskilda anmälningsärenden till FUNAU 2020 2020/17

63 Ekonomisk avvikelserapport 2020 2020/66

64 Information från Samverkansgrupp (HSG) inom Lärande och familj 
2020

2020/56

65 Information från Lärande och familj 2020/29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 58     

Ärendelista

Ärendelistan godkänns med tillägget Information från Lärande och familj. 
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Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 59-61 Dnr. FUN 2020/2   

Enskilda ärenden till FUNAU 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 62 Dnr. FUN 2020/17   

Enskilda anmälningsärenden till FUNAU 2020

Enskild inkommen handling anmäls enligt lista.

____  
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Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 63 Dnr. FUN 2020/66   

Ekonomisk avvikelserapport 2020

Ärendebeskrivning
Efter de första månaderna 2020 kan det konstateras att samtliga verksamheter har arbetat 
intensivt för att organisera och strukturera utifrån fastställd budget. Kontinuerlig 
ekonomisk uppföljning på såväl enhets- som verksamhets- och huvuduppdragsnivå sker 
och är inplanerad för resterande del av året. Samtliga verksamheter har utifrån föregående 
års resultat utmaningar för att säkerställa att budget i balans råder på enhets- och 
verksamhetsnivå.
De största utmaningarna inom huvuduppdraget och därmed osäkerheten i nuvarande 
prognos gäller även detta år IFO och de interkommunala kostnaderna för gymnasieelever. 
Insatser för att IFO ska lyckas bedriva sin verksamhet och de uppdrag som åligger inom 
verksamhetsområdet inom ramen för tilldelad budget pågår. Det råder i nuläget dock stor 
osäkerhet kring hur volymerna och därmed kostnaderna inom en del enheter kommer att 
utvecklas under året. När det gäller strategier för att kompensera de stora kostnaderna för 
gymnasieskolans interkommunala ersättningar pågår ett intensivt arbete inom 
verksamhetsområdet.
Under våren kommer emellertid flera åtgärder att krävas inom huvuduppdraget för att 
bokslutet ska matcha fastställd budget för 2020.

Prognosen pekar på ett underskott om 9,0 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 mars 2020.
Ekonomisk avvikelserapport februari månad – Familje- och utbildningsnämnden

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna den ekonomiska avvikelserapporten för februari månad.

Beslutet ska expedieras till
Ekonom LGN



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 64 Dnr. FUN 2020/56   

Information från Samverkansgrupp (HSG) inom Lärande 
och familj 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper efter att lokalt avtal 
tecknades med fackliga organisationer. Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. 
Rapport kring ärenden som avhandlas i samverkansgruppen ska ske var tredje månad till 
Familje- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2020

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

Beslutet ska expedieras till
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-03-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 65         

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Huvuduppdragschef Lars-Ola Olsson informerar om nuläget med anledning av 
Coronaviruset. Planer har t.ex. tagits fram om behov uppstår att stänga hela eller delar av 
skolverksamheten och IFO.

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om arbetet i krisledningsstaben som har det 
operativa ansvaret. Previa kommer att ge chefer stöd i arbetet med riskgrupper.

Jonas informerar om åtgärdsplan 2020 för det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån 
resultat av enkät 2019, om samt Ugglan och Tegelgårdens förskola.

Ordförande tackar för informationen.
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