
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-11

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429 och via videobryggan, 2021-02-11, kl. 08:30 - 10:50

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

Övriga närvarande:  Eva Svensson, handläggare, § 32
Jessica Svensson, teamchef §§ 19-35
Lars-Göran Nilsson, ekonom
Jonas Trulsson, planeringschef
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429)
Mattias Fyhr, nämndsekreterare (rum 429)
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare (rum 429)

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Mimmi Heinegren Paragrafer: 17-39

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam  Mimmi Heinegren
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2021-03-08

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

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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FUNAU § 17 . 

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Mimmi Heinegren (SD) väljs att justera dagens 
protokoll.

____
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FUNAU § 18  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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FUNAU § 19-35 Dnr. FUN 2021/5

Enskilda ärenden

____
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FUNAU § 36 Dnr. FUN 2021/3

Årsredovisning 2020

Ärendebeskrivning
Familje-och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar för budgetåret 
2020 en positiv budgetavvikelse motsvarande +1,6 mnkr. Verksamheternas arbete 
under 2020 har fortsatt haft ett ekonomiskt fokus där en budget i balans har varit 
en tydlig målbild. 

Trots de stora utmaningarna som funnits under året har det målinriktade arbetet 
med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter inom huvuduppdraget tagit stora 
kliv framåt. Generellt bättre måluppfyllelse i grundskolan och högre andel elever 
behöriga till gymnasiet jämfört med 2019 har medfört att kommunens skolor ger 
fler elever goda förutsättningar för fortsatta studier. Det målinriktade arbetet har 
genomförts inom ramen för tilldelad budget vilket gör att år 2020 kan 
sammanfattas med såväl hög kvalitet som god ekonomisk hushållning.  

Intensivt budgetuppföljningsarbete i syfte att öka kompetens och medvetenhet 
gällande ekonomiskt ansvar har prioriterats. I detta arbete har bland annat nya 
rutiner och arbetsverktyg introducerats för att stödja rektorernas arbete. Även inom 
individ- och familjeomsorgen har underlag och rutiner utvecklats utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet för att underlätta och tydliggöra budgetuppföljning på 
enhets- och verksamhetsnivå. En generell översyn av resursfördelningen har även 
genomförts på huvudmannanivå, vilket har lett till ett antal nya rutiner och 
minskade kostnader.  

De under året största utmaningarna och därmed osäkerhetsområdena har varit 
verksamhetsområdena individ- och familj samt gymnasieskolans interkommunala 
ersättningar. För att balansera budgetmässiga underskott inom dessa områden, fick 
huvuduppdraget under året i uppdrag, att ta fram en åtgärdsplan som innebar 
budgetmässiga besparingar på 9,0 mnkr. Denna åtgärdsplan tillsammans med 
stegrade överskott inom förskola/skola är de största budgetposterna som ligger till 
grund till den budgetmässiga balansen för familje- och utbildningsnämnden för år 
2020.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2021
• Årsredovisning 2020, bilaga

Föredragande tjänstepersoner
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj
Lars-Göran Nilsson, ekonom

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att notera informationen om årsredovisningen 2020. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 37 Dnr. FUN 2019/218

Nytt resursfördelningssystem för förskolan

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 2019 att införa ett 
nytt resursfördelningssystem till förskolan från och med den 1 januari 2020. Det 
beslutades även att en uppföljning skulle ske när det nya systemet varit i drift ett år.
Fram till och med 2019 var personalresursen som täcker kostnader för personal, 
beräknad med nyckeltal hänsyn tagen till både barnens ålder och vistelsetid. Det 
nya systemet innebar att personalresursen i stället beräknas enhetligt per barn. Dels 
för att effektivisera administrationen och budgetprognoser, och dels för att den 
största andelen barn redan beräknades efter den högsta vistelsetiden. 
(Driftsresursen beräknades sedan tidigare redan enhetligt per barn och 
grundresursen tilldelas per förskola.)

En uppföljning av både upplevelsen av förändringen från verksamheterna och det 
ekonomiska resultatet redovisas nedan.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Lärande och familj, den 3 februari 2021
• Bilaga med ekonomisk utvärdering, SST/Ekonomi
• Beslut FUN den 21 november 2019 FUN §120, 2019/218
• Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019, FUN 2019/218

Föredragande tjänsteperson
Jonas Trulsson, planeringschef

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna uppföljningen av det nya resursfördelningssystemet till förskolan.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2021-02-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 38 Dnr. FUN 2020/161

Redovisning av Lex Sarah 2:a halvåret 2020

Ärendebeskrivning
Redovisning av Lex Sarah rapporteringar ska ske kontinuerligt till Familje- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad den 28 januari 2021

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna rapporteringen av Lex Sarah.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 39 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

Information om
1. Aktuellt Covid-19 läge och övrig sjukfrånvaro i verksamheterna
2. Planering av när- och distansundervisning på gymnasieskolan
3. Rekryteringsärenden
4. Samprojekt med familjen Helsingborg om bland annat framtidens 

utbildningar för gymnasieskolan
5. Utredning om friytor – beslut på nämnden i februari

Föredragande tjänsteperson
Jonas Trulsson, planeringschef
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj

Beslut
Arbetsutskottet beslutar 

att notera informationen.
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