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FUN § 1                         

Enskilt ärende
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FUN § 2                  Dnr   FUN 2018/2

Ersättarnas tjänstgöringsordning 17 december 2018 - 31 december 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 10 december 2018 att i de fall personliga ersättare inte utses i 
utskott, styrelser, nämnder, beredningar och bolag ska ersättarna i första hand tjänstgöra efter 
partitillhörighet i den ordning de valts. 

Vidare beslöt fullmäktige att uppdra åt nya nämnder att vid sitt första sammanträde i 
december 2018, besluta om turordning gällande tjänstgörande ersättare som kommer från 
annat parti än det egna. Vid sammanträde den 17 december 2018 saknades uppgifter från 
Liberalerna. Dessa uppgifter har kompletterats till sekreteraren i efterhand.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att följande tjänstgöringsordning ska gälla för Liberalerna

(L), (KD), (M), (C)

_____

Beslutet expedieras till:
Sekreteraren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 3                  Dnr   FUN 2019/11

Interkommunal ersättning förskola och fritids 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem fastställs 
enligt 8 kap 17§ respektive 14 kap 14§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån 
likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Familj- och utbildningsnämnden beslutar

att Interkommunal ersättning för barn placerade i förskola och fritidshem fastställs till i 
tjänsteutlåtandet angivna belopp, samt

att tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 4                  Dnr   FUN 2019/12

Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och grundskola fastställs 
enligt 10 kap 34§ respektive 9 kap 16§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån 
likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för Familje- och utbildningsnämnden som 
beslutats av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att interkommunal ersättning avseende förskoleklass och grundskola år 1-9 fastställs till i 
tjänsteutlåtandet angivna belopp, samt

att eventuella tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter ansökan

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 5                  Dnr   FUN 2019/14

Interkommunal ersättning gymnasieskola 2019

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen kapitel 16 § 50 ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som 
valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara anordnarens självkostnad.
Programpriserna för år 2019 har beräknats utifrån budgeterat antal elever och enligt de 
gemensamma riktlinjer som gäller.

Grundbeloppet avser
 Undervisning
 Lärverktyg
 Elevhälsa
 Måltider
 Lokalkostnader
 Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

Att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2019 för elever i gymnasieskolan 
som inte är hemmahörande i kommunen.

BF Barn- och Fritidsprogrammet 100 678
BA Bygg- och anläggningsprogrammet 141 838
BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon 175 758
EE El- och energiprogrammet   88 509
EK Ekonomiprogrammet   73 490
ES Estetiska programmet inriktning bild 104 284
HA Handels- och administrationsprogrammet   92 066
HU Humanistiska programmet 170 520
HV Hantverksprogrammet   98 139
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IN Industritekniska programmet 120 277
IM Introduktionsprogrammet 124 423*
NA Naturvetenskapsprogrammet     86 048 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 140 408
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   68 142
TE Teknikprogrammet   69 265

* Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och 
anordnarkommun.

Tilläggsavgifter
För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad:

Lagidrott 12 500
Individuell idrott 15 000

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 6                  Dnr   FUN 2019/13

Interkommunal ersättning grundsärskola och fritidshem 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande grundsärskola samt särskolans 
fritidshem fastställs enligt 11 kap. 33§ resp. 14 kap. 14§ skollagen. Bidragen är framräknade 
utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget 2019 som beslutats av 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa interkommunal ersättning budgetår 2019 för elev i grundsärskola, träningsskola 
och särskolans fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet angivna belopp

att i de fall eleven har egen personlig assistent reducera den interkommunala ersättningen med 
75% av den beräknade kostnaden för elevassistent, samt

att i förekommande fall debitera hemkommunen självkostnaden för skolskjuts.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 7                  Dnr   FUN 2019/15

Interkommunal ersättning gymnasiesärskola nationellt program 
2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 
kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget 2019 som beslutas av 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2019 för elev i gymnasiesärskolans 
nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet samt,

att tilläggsbelopp för gymnasiesärskolans nationella program prövas i varje enskilt fall

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 8                  Dnr   FUN 2019/16

Interkommunal ersättning gymnasiesärskola individuellt program 
2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 
kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget 2019 som beslutas av 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att överenskommelse för varje enskild elev inom gymnasiesärskolans individuella program 
görs med utgångspunkt i tjänsteutlåtandets framräknade schablonbelopp mellan 
hemkommunen och Ängelholms kommun,

att i förekommande fall debitera självkostnad för skolskjuts

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUN § 9                  Dnr   FUN 2019/5

Återrapportering internkontrollplan 2018 samt plan för 2019

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår skall besluta om 
en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån 
dokumenterade riskanalyser. 
Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter:
Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. Riskanalys ska 
genomföras varje höst och ligga som underlag till internkontrollplanen för nästkommande år. 
Genomförda kontroller utifrån internkontrollplan för 2018 ska återrapporteras.
En internkontrollplan för 2019 ska vara framtagen och beslutad i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 januari 2019, § 1
Tjänsteutlåtande daterad den 3 januari 2019
Återrapportering interkontrollplan 2018 för samtliga verksamhetsområden inom Lärande och 
familj
Internkontrollplan 2019 för samtliga verksamhetsområden inom Lärande och familj

Verksamhetsutvecklare Fredrica Hass-Bergendorff och Ann-Sofie Damm Erim redogör för 
ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Lärande och familjs återrapportering för 2018

att godkänna Lärande och familjs internkontrollplan för 2019.

_____

Beslutet expedieras till:
Samtliga verksamhetschefer inom Lärande och familj
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FUN § 10                  Dnr   FUN 2019/25

Ny modell för resursfördelning inom grundskolan

Ärendebeskrivning
Under 2018 genomförde HRM Affärsutveckling på uppdrag av Ängelholms kommun en 
genomlysning av verksamhet och ekonomi inom Huvuduppdraget Lärande och familj gällande  
verksamhetsområdet förskola-skola. Utredarna föreslog i sin rapport 2018-09-03 bland annat 
en översyn av resursfördelningssystemet inom grundskolan. Välfärdsnämnden beslutade 2018-
10-25 att omedelbart fullfölja det påbörjade arbetet med att ta fram en ny modell för 
resursfördelning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 16 januari 2019
Utdrag ut Välfärdsnämndens protokoll 25 oktober 2018, § 106
Förslag till fördelning av resurser till grundskolan 2018-12-07

Yrkanden
Lars Carlsson (S) yrkar att uppföljning av modellen sker vid kommande årsskifte.

Propositioner och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandet inklusive Lars 
Carlssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslagen.

Ekonom Weronice Rodin redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ny modell för resursfördelning inom grundskolan enligt redovisat förslag, samt

att uppföljning av modellen görs vid kommande årsskifte.

_____

Beslutet expedieras till:
Tf chef Lärande och familj, ekonomer
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FUN § 11                  Dnr   FUN 2018/4

Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 27 augusti 2018, § 174, om en ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Första sammanträdet i Familje- och utbildningsnämnden var 
dock den 17 december 2018 bland annat för att fastställa ny delegeringsordning. 

Nämnden beslöt vid mötet den 17 december 2018, § 4, att godkänna delar av 
delegeringsordningen, främst för Individ och familjeomsorgen. Vidare beslöt nämnden att 
ärendet skulle återupptas på januarimötet.  

Ärendet under fliken allmänt om att beslut får fattas om leasing enligt finanspolicyn ska tas bort ur 
delegeringsordningen. Beslut om leasing får enbart hanteras av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2019

Planeringschef Jonas Trulsson och verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm Erim redogör för 
ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna komplett delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
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FUN § 12                  Dnr   FUN 2019/4

Nämnden ska utse skolchef enligt ny bestämmelse i skollagen

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kapitlet 8a §, ska huvudmannen utse en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän och omfattar alla 
skolformer. 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som avses 
för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen.
Lagändringen kom 2018-07-01 och innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet utan 
att det inrättas en ny funktion hos huvudmannen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 januari 2019, § 2
Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att utse chefen för huvuduppdraget Lärande och familj till skolchef enligt den nya 
bestämmelsen i skollagen.

_____

Beslutet expedieras till:
Tf chef Lärande och familj
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FUN § 13                  Dnr   FUN 2019/23

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

Ärendebeskrivning
Under tidigare mandatperioder har företrädarna för nämnden utsetts till programråd på 
Ängelholms gymnasieskola. Detta föreslås fortsätta under nuvarande mandatperiod, dock 
enbart med praktiska gymnasieprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som representant från Familje- och utbildningsnämnden, tillika ordförande i programråd 
mandatperioden 2019-2022  utse

 BF – Barn och fritidsprogrammet – Gunnel Aidemark (L)
 BA – Bygg och anläggningsprogrammet – Lars Carlsson (S)
 EDT och EEL- El och energiprogrammet – Stefan Pivré (SD)
 HV – Hantverksprogrammet – Rasmus Waak Brunkestam (C)
 HA – Handelsprogrammet – Petra Oddson (KD)
 IN – Industritekniska programmet – Sofia Gunnarsson (S)
 IM – Introduktionsprogrammen – Lars Carlsson (S)
 RL – Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Hannes Petersson (M)
 Gymnasiesärskolan – Anne Viljevik (S)

att uppdra till ansvarig skolledare att utse övriga ledamöter i programråden, samt

att arvode utbetalas till nämndens utsedda representanter.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef Gy, berörda förtroendevalda
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FUN § 14                  Dnr   FUN 2019/21

Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden 
inom nämndens ansvarsområde

Ärendebeskrivning
Under föregående mandatperioder har kontaktpersoner varit utsedda för verksamheter inom 
nämndernas ansvarsområden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att utse följande kontaktpersoner

 Rebbelberga och Kungsgårdens ro inklusive Montessori - Agneta Normann (M)
 Villan och Nyhems ro inklusive grundsärskolan – Lars Carlsson (S)
 Munka Ljungby och Strövelstorps ro – Anne Viljevik (S)
 Hjärnarp och Skäldervikens ro – Petra Oddson (KD)
 Elevhälsan – Jan-Olof Sewring (M)
 Södra Utmarken ro – Stefan Pivré (SD)
 Magnarps ro – Dorthe Sjöholm (SD)
 Integrationsenheten – Johnny Nguyen (S)
 Utredningsenheten och Familjerådgivarna – Rasmus Waak Brunkestam (C)
 Boendeenheten och Stöd- och behandlingsenheten – Gunnel Aidemark (L), samt

att arvode utbetalas med max åtta timmer per kontaktuppdrag och år.

_____

Beslutet expedieras till:
Berörda förtroendevalda, berörda enheter
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FUN § 15                  Dnr   FUN 2019/20

Val av politisk representation till styrgruppen för 
gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge

Ärendebeskrivning
Sedan 2002 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne. Varje 
kommun/kommunalförbund har möjlighet att utse en ledamot i styrgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 11 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att utse ordföranden i Familje- och utbildningsnämnden som representant i styrgruppen för 
gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge, samt

att utse 2:e vice ordföranden som ordförandens ersättare.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunförbundet Skåne



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 16                  Dnr   FUN 2019/24

Val av kontaktpersoner till fristående förskolor i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Under förra mandatperioden utsågs ledamöter och ersättare som kontaktpersoner till de 
fristående förskolorna i Ängelholms kommun. Detta föreslås nu fortsätta mandatperioden 
2019-2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som kontakperson till Englakronan utse Anne Viljevik (S)

att som kontaktperson till Villa Såkul utse Kerstin Lingebrant (L)

att som kontaktperson till Leklunden utse Eva-Lena Lindell (S)

att som kontaktperson till Frejagården utse Ale Holm (S)

att som kontaktperson till Sagovillan utse Sofia Gunnarsson (S)

att som kontaktperson till Barnhagen utse Eva-Lena Lindell (S)

att som kontakperson till Montessoriförskolan Nallen utse Martin Hultberg (M)

att som kontaktperson till Vejbystrands förskola utse Jan-Olof Sewring (M)

att som kontaktperson till Ängelholms Montessoriförening utse Claes Ingvarsson (M)

att som kontaktperson till Vanten utse Rasmus Waak Brunkestam (C)

att som kontaktperson till Änglagård utse Stefan Pivré (SD)

att som kontaktperson till Sagolundens utse Lennart Johansson (V)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att som kontaktperson till Karika utse, Petra Odsson (KD), samt

att arvode utbetalas med max åtta timmar per kontaktuppdrag år.

_____

Beslutet expedieras till:
Berörda förtroendevalda, Respektive förskola



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 17                  Dnr   FUN 2019/42

Information från Samverkansgrupp (HSG) inom Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då 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 från nämndkansliet daterat den 21 januari 2019

Beslut
Familje-  och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen.
   

_____

Beslutet expedieras till:
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 18                  Dnr   FUN 2019/31

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Tf chef för Lärande och familj Claes Jarlvi informerar om
 att nationell konferens om Aktivitet Förebygger kommer att hållas den 24 april med 

bland annat deltagande av Carolina Klüft.
 Bokslut för 2018

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om
 Byggprocessen för Villanskolan. Skolan beräknas färdig sommaren 2021.
 Dagbarnvårdarsituationen i Össjö, efter ställd fråga från Marie Wifralius (SD)

Verksamhetschef Markus Eek informerar om
 Underskottet i bokslutet som till delar beror på minskning av vissa statsbidrag samt 

ökad kostnad för interkommunala ersättningar. 
 Vilka program som Ängelholmseleverna har valt i andra kommuner.

____

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 19                  Dnr   FUN 2019/10

Delegeringsbeslut 2019

Välfärdsnämnden/Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit 
beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänsterpersoner enligt antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
 
Anmäls delegationsbeslut gällande ansökning 

 busskort och resetillägg
 ekonomiska bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående förskolor, 

förskoleklass och grundskolor samt fritidshem
 vidaredelegering från chef Lärande och familj av delar av delegationsordning

Anmäls delegationsbeslut för 18 december 2018, 20 december 2018, 10 januari 2019 samt 
24 januari 2029 från Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1 – 31 december 
2018 från:

 Boendeenheten
 Utredningsenheten, barn och ungdom
 Utredningsenheten, vuxen
 Familjerätten
 Integrationsenheten
 Faderskap
 Funktionsstöd LSS
 Funktionsstöd SoL

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

____
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-31

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 20                  Dnr   FUN 2019/30

Anmälningsärenden

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

Rapporter från kontaktpersoner/programråd
 Programråd Hantverksprogrammet (Hid 2019.19)
 Familjerådgivningen (Hid 2018.1099)
 Rebbelberga skola (Hid 2019.13)
 Programråd Gymnasiesärskolan (2019.15)

Beslut/Domar
 Beslut från BEO (Hid 2019.17)

Polisanmälningar
 Skadegörelse Ängelholms gymnasieskola (hid2018.1100)

____
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