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Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429 och via Teams, 2021-04-15, kl. 08:30 – 11:00

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande (rum 429)
Lars Karlsson (S) (rum 429)
Mimmi Heinegren (SD) (rum 429) jäv § 114
Gunnel Aidemark (L) (rum 429)
Hannes Petersson (M)) ersätter Rasmus Waak Brunkestam (C) 
(rum 429)

Ersättare:

Övriga närvarande:  Sofia Gunnarsson (S) §§ 117-125
Therese Ingvarsson (SD) §§ 117-125
Barbara Boron, verksamhetschef § 117
Anna Ristovska, verksamhetschef §§ 118-119
Jonas Trulsson, planeringschef §§ 117-125
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare (rum 429)

Utses att justera: Hannes Petersson, Lars Karlsson Paragrafer: 87-125

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Hannes Petersson  Lars Karlsson
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Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2021-04-15

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-15

Datum för anslags nedtagande: 2021-05-07

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

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 87  

Justerare

Hannes Petersson och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens protokoll.

____
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FUNAU § 88

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 89-115 Dnr. FUN 2021/5

Enskilda ärenden till FUNAU

____
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FUNAU § 116 Dnr. FUN 2021/6

Enskilda anmälningarärenden till FUNAU

Inkommen enskild handling anmäls enligt förteckning.

____
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FUNAU § 117 Dnr. FUN 2019/233, KS 2019/40

Uppföljning av IFO:s verksamhetsområde med 
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden fick i budgeten för 2020, enligt KS 2019-11-11, 
§200, i uppdrag, att för Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde 
återkomma med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 
Efter FUNs godkännande redovisades planen för Kommunstyrelsen 2020-10-07, 
där de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna tydliggjordes. 
Kommunstyrelsen beslutade då att godkänna planen

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 7 april 2021
• Beslut Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 209, KS 2019/40

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

attgodkänna uppföljning av IFO´s verksamhetsområde. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 118 Dnr. FUN 2020/243, KS 2020/395

Yttrande över motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) 
gällande insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt 
applicera ovanstående på kommunens skolor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Bilagd utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/395
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KS 2020/395
• Motion gällande insatser mot psykisk ohälsa, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 

25 augusti 2020, Dnr 2020/395

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Anna Ristovska



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2021-04-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Lars Karlsson (S) yrkar med instämmande av Hannes Petersson (M) bifall till 
förslag till beslut vilket innebär avslag på motionen.

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att arbetsutskottet bifaller Lars Karlssons (S) mfl. förslag.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att  avslå motionen

Reservation
Mimmi Heinegren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 119 Dnr. FUN 2021/82

Patientsäkerhetsberättelse Barn- och elevhälsan 2020

Ärendebeskrivning
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) specificerar innehållet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår och informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021
• Patientsäkerhetsberättelser för Barn- och elevhälsans medicinska resurs samt 

logopediska- och skolpsykologiska insatser

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Anna Ristovska

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna patientsäkerhetsberättelser för Barn- och elevhälsans medicinska 
resurs samt logopediska- och skolpsykologiska insatser.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 120 Dnr. FUN 2021/83

Antagningsorganisation läsåret 2021/2022

Ärendebeskrivning
Förslagen antagningsorganisation gällande årskurs 1 läsåret 2021/2022. Beslutet ska 
tillställas Antagningsenheten i Helsingborg.

Beslutsunderlag
Antagningsorganisation enligt nedan

Program

BA-ÄGY-K (Bygg- och anläggningsprogrammet) 30

BF-ÄGY-K (Barn- och fritidsprogrammet) 30

EEDAT-ÄGY-K (El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik) 18

EEELT-ÄGY-K (El- och energiprogrammet, Elteknik) 18

EK-ÄGY-K (Ekonomiprogrammet) 110

ESBIL-ÄGY-K (Estetiska programmet, Bild- och formgivning) 16

FT-ÄGY-K (Fordons- och transportprogrammet) 16

HA-ÄGY-K (Handels- och administrationsprogrammet) 26

HVFRS-ÄGY-K (Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist) 12

IM språkintroduktion 60

IM individuellt alternativ 24

IN-ÄGY-K (Industritekniska programmet) 12

NA-ÄGY-K (Naturvetenskapsprogrammet) 42

RL-ÄGY-K (Restaurang- och livsmedelsprogrammet) 18

SA-ÄGY-K (Samhällsvetenskapsprogrammet) 75

TE-ÄGY-K (Teknikprogrammet) 60

T4 - VISAM Järnvägsteknik 20
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Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna antagningsorganisationen för läsåret 2021/2022

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 121 Dnr. FUN 2021/45

Yttrande över remiss från Skolinspektionen: Ansökan 
om godkännande för utökande av en befintlig 
fristående gymnasieskola. Yrkesgymnasiet 
Helsingborg, Thorengruppen AB

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Helsingborg i 
Helsingborgs kommun, Thorengruppen AB fr.o.m. läsåret 2022/2023; ansökan 
avser utökning med 
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt och socialt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad
El- och energiprogrammet inriktning Elteknik
Försäljning- och serviceprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet. 
Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad den 29 mars 2021
• Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från Yrkesgymnasiet 

Helsingborg

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare synpunkter 
på ansökan från Yrkesgymnasiet Helsingborg.
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Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 122 Dnr. FUN 2021/46

Yttrande över remiss från Skolinspektionen: Ansökan 
om godkännande för utökning av gymnasieskola, NTI 
Gymnasiet i Helsingborg

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Helsingborg i 
Helsingborgs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023; ansökan avser utökning med 
Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling. Remissvar i form av 
kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen 
tillhanda senast den 7 maj 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2021
• Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från NTI Gymnasiet 

Helsingborg

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare synpunkter 
på ansökan från NTI Gymnasiet Helsingborg.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 123 Dnr. FUN 2021/48

Yttrande över remiss från Skolinspektionen: Ansökan 
om godkännande för utökning av gymnasieskola i 
Helsingborg

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Helsingborg Prästgatan i Helsingborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2022/2023; ansökan avser utökning med Ekonomiprogrammet inriktning Juridik. 
Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2021
• Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från Drottning Blankas 

gymnasieskola i Helsingborg

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare synpunkter 
på ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 124 Dnr. FUN 2018/4

Revidering av delegeringsordning för Familje- och 
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Senaste revideringen av delegationsordningen för Familje- och 
utbildningsnämndens verksamhet beslutades den 22 oktober 2020, § 103. Eftersom 
hänvisningar i lagparagrafer etc. kan förändras över tid, måste kompletteringar och 
revideringar ske löpande under mandatperioden.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2021

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna revidering av delegationsordning för Familje- och 
utbildningsnämnden.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 125 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om

 Översyn av den framtida centrala Barn- och elevhälsan

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om 

 Genomlysning av språkcentrum 
 Lokalfrågor
 Ansökan från ÄFF om att starta F-9 skola

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att ha tagit del av informationen.
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