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2022-10-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 245 

Justerare 

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Carlsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. 
 
_____ 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 246  

Ärendelista 

Familje-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
 
att ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar att praktikant Johanna Hellborn får delta på sammanträdet 
från § 269. 
 
_____ 
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FUNAU § 247–268 Dnr. FUN 2022/8 

Enskilda ärenden 

 
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-10-13 
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Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 269 Dnr. FUN 2022/2 

Delårsrapport augusti 2022 

Ärendebeskrivning 
 
För Familje- och utbildningsnämndens samlade verksamheter förväntas, efter 
augusti månads utfall, ett resultat vid årets slut som uppgår till + 15,0 mnkr. Det 
positiva resultatet förklaras bland annat av den kompensation för höga 
sjuklönekostnader som tillfallit nämnden genom riktat statligt stöd för år 2022. Hög 
sjukfrånvaro bland barn och elever har inneburit att behovet av vikarier varit 
begränsat samt att det har varit svårt att rekrytera vikarier vid de tillfällen behov 
funnits. Inom nämnden har dessutom medel reserverats övergripande för att ha 
beredskap att täcka upp oförutsedda behov. Dessa medel har ej behövt ianspråktas 
under året då upprättade åtgärdsplaner för långsiktig budget i balans inom bland 
annat Individ- och familjeomsorgen har börjat visa på mycket goda effekter.  

Sedan hösten år 2021 har dessutom ett stort arbete genomförts för att ytterligare 
utveckla barn- och elevhälsan samt övriga verksamhetsövergripande gemensamma 
stödresurserna till att bli mer kvalitetseffektiva. Under arbetet med att inventera, 
analysera och utveckla organisationen har tjänster som blivit vakanta inte tillsatts. 
Överskottet är därmed inte representativt då de verksamhetsövergripande 
stödresurserna inom nämndens ansvarsområden inte varit fullt utbyggda och 
bemannade under året. Ny organisation med adekvata kompetenser för framtida 
utmaningar är nu, i samråd med arbetstagarorganisationerna i huvuduppdragets 
samverkansgrupp, beslutad. Rekrytering pågår och ny organisation är planerad att 
komma igång fullt utbyggd i början av år 2023.  

Inom de verksamheter som under senare år haft negativa budgetavvikelser har ett 
målinriktat arbete med förändrade arbetssätt tillsammans med vissa 
budgetförstärkningar skapat goda förutsättningar för att klara sina respektive 
budgetar. Fortsatt råder viss osäkerhet inom flera av nämndens 
verksamhetsområden med anledning av den oro som finns i vår omvärld. 
Tillkommande flyktingströmmar kan innebära ökade kostnader för mottagande av 
nyanlända i våra verksamheter. Hur stor andel av dessa kostnader som finansieras 
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av Migrationsverket är i dagsläget oklart. Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva 
verksamheter med fokus på tidiga och samordnade insatser fortsätter målinriktat 
inom huvuduppdraget. 

Familje- och utbildningsnämnden har 5 mål som berör huvuduppdrag Lärande och 
familj. De är grupperade under kommunfullmäktiges utvecklingsmål Hållbart 
Samhälle, Inkludera invånare, Attraktiv arbetsgivare, Starkt företagsklimat samt 
nämndens specifika mål kring att Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och 
likvärdiga verksamheter. Av Familje- och utbildningsnämndens 5 mål förväntas 2 
bli helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 4 oktober 2022. 
• Delårsrapport 2022 – Familje-och utbildningsnämnden 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om delårsrapporten 2022 för familje-och 
utbildningsnämnden. 
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FUNAU § 270 Dnr. FUN 2022/45 

Reviderat yttrande över motion från 
Socialdemokraterna om multisportarenor på 
kommunens skolor 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med motion om 
multisportarenor på kommunens skolor. I motionen föreslås att en inventering av 
skolornas tillgång till multisportarenor görs omgående samt att det i budget 2023 
och 2024 anslås medel för att bygga multisportarenor på de skolor som idag saknar 
sådana arenor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 6 oktober 2022. 
• Beslut FUNAU, daterat den 9 juni 2022. 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 2 juni 2022. 
• Delegationsbeslut, Kommunstyrelsens ordförande, KS 2021/503, daterat den 9 

februari 2022. 
• Beslut, kommunfullmäktige, KS 2021/503, daterat den 20 december 2021. 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 20 december 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson 

Deltar inte i beslutet 
Mimmi Heinegren (SD)  

Yrkande 
Lars Karlsson (S) yrkar bifall på motionen. 

Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar med instämmande av Petra Oddsson (KD) 
bifall till Lärande och familjs förslag till beslut.  
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Proposition och omröstning 
Ordförande Sven-Ingvar Borgqvist ställer proposition på yrkandena och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Lärande och familjs förslag till beslut. 

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

att anse motionen besvarad enligt Lärande och familjs tjänsteutlåtande. 

Reservation 
Lars Karlsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

Beslutet ska expedieras till 
• Familj-och utbildningsnämnden 
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FUNAU § 271 Dnr. FUN 2022/93, KS 2022/137 

Yttrande över motion från Socialdemokraterna om 
ökad tillgång till fysisk aktivitet  efter skolan. 

Ärendebeskrivning 
Emma Yngvesson m.fl. (S) inkom den 28 februari 2022 med en motion om att öka 
nyttjandegraden av skolornas idrottshallar och erbjuda olika typer av organiserad 
idrott efter skolan slut.   
 
Socialdemokraterna yrkar: 
-Att det ska erbjudas kostnadsfria fysiska aktiviteter i anslutning till att 
undervisningstiden på skolorna slutar. 
-Att kostnadsfria fysiska aktiviteter erbjuds i ett flertal av kommunens idrottshallar. 
 
Motioner har remitterats av KSO till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast den 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 6 oktober 2022 
• Remiss, Kommunstyrelsens ordförande KS 2022/137, daterat den 6 april 2022. 
• Beslut, Kommunfullmäktige KS 2022/137, daterat den 28 februari 2022. 
• Motion, Emma Yngvesson m.fl. (S) daterat den 28 februari 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson 

Deltar inte i beslutet 
Mimmi Heinegren (SD) 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) yrkar bifall på motionen. 

Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar bifall till Lärande och familjs förslag till beslut.  
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Proposition och omröstning 
Ordförande Sven-Ingvar Borgqvist ställer proposition på yrkandena och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Lärande och familjs förslag till beslut. 

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

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Lars Karlsson (S) reserverar till förmån för eget förslag till beslut. 

Beslutet ska expedieras till 
• Familje-och utbildningsnämnden 
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FUNAU § 272 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Ärendebeskrivning 
Planeringschef Jonas Trulsson informerar om  

• Taxiupphandlingen 
• Nyhemsskolans internationella samarbete 

 

_____ 
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