
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-05-14

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2020-05-14, kl. 08:30 – 11:30

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M)
Rasmus Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Petra Oddson (KD) tjänstg. ersättare för Gunnel Aidemark (L)

Övriga närvarande:  Barbara Boron, verksamhetschef
Katarina Sundberg, enhetschef
Fredrik Thornberg, verksamhetschef
Fredrica Hass Bergendorff, kvalitetsstrateg
Frida Wirén, grundskoleutvecklare
Jonas Trulsson, planeringschef
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 105-112

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2020-05-14
Datum för anslags uppsättande: 2020-05-20
Datum för anslags nedtagande: 2020-06-11
Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

105 Ärendelista

106 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2020/29

107 Uppdrag till FUN att för IFO:s verksamhetsområde återkomma med en 
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans

2019/233

108 Uppdrag till FUN att utreda vilka insatser som krävs för att lika hög 
andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som 
andelen flickor

2019/234

109 KS-uppdrag - Åtgärdsplan till KS för budget i balans 2020/66

110 Ekonomisk avvikelserapport april  2020 2020/66

111 ANGELHOLMSFORSLAGET-RK87 - Lokaler för hemlösa 2019/350

112 ANGELHOLMSFORSLAGET - Hälsosam och stimulerande utemiljö 
för alla

2019/351

-- Uppdrag från kommunfullmäktige - Svar på uppdrag om handlingsplan 
för giftfri miljö och smart kemikaliehantering förskola och skola  - utgår

2019/150
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FUNAU § 105         

Ärendelista

På dagens sammanträde utgår ärendet; Giftfri miljö och smart kemikaliehantering förskola 
och skola.
I övrigt godkänns dagordningen.

____
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FUNAU § 106 Dnr. FUN 2020/29   

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Verksamhetschef Fredrik Thornberg informerat om det aktuella läget med Covid-19 
kopplat till förskola-skola. Omfallsplaner har arbetats fram tillsammans med rektorer och 
fackliga organisationer. Dessa uppdateras vid förändringar. Frånvaro av elever/barn och 
personal följs dagligen och läget är stabilt. Vissa verksamheter är inställda, till exempel 
Aktivitet Förebygger.
Varje rektor ansvar för skolavslutning som följer aktuella rekommendationer.

Verksamhetschef Barbara Boron ser ingen stor påverkan på IFO:s verksamhet än så länge, 
men ser däremot att familjer påverkas vilket fått som effekt att orosanmälningar och 
ansökan om vård ökar. Detta följer trenden på nationell nivå.

Barbara informerar vidare om nattjour. I april fick Lärande och familj i uppdrag att se om 
det finns varaktiga lösningar för detta. Över vintern har samarbetet med vandrarhem 
fungerat bra. Lärande och familj kommer att fortsätta att undersöka nya lösningar, bland 
annat om avvecklade stödboenden kan vara ett alternativ.

Barbara redogör för att upphandlingen av Englamark går ut i februari 2021. Hon 
återkommer därför till nämnden i maj med ärende för beslut.

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om förändrad organisation för gymnasieskolan 
läsåret 2020/2021.

Jonas informerar vidare att tillämpningsanvisningarna och regelverk för förskolan kommer 
att förtydligas.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUNAU § 107 Dnr. FUN 2019/233   

Svar på uppdrag från KF att för IFO:s verksamhetsområde 
återkomma med en långsiktig plan för att komma i 
ekonomisk balans

Verksamhetschef Barbara Boron informerar i ärendet. Beslut tas på nämndens 
sammanträde i maj.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUNAU § 108 Dnr. FUN 2019/234   

Svar på uppdrag från KF att utreda vilka insatser som krävs 
för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan 
med godkända betyg som andelen flickor

Verksamhetschef Fredrik Thornberg, kvalitetsstrateg Fredrica Hass Bergendorff och 
grundskoleutvecklare Frida Wirén informerar i ärendet. Beslut tas på nämndens 
sammanträde i maj.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUNAU § 109 Dnr. FUN 2020/66   

Svar på uppdrag från KS – Åtgärdsplan för budget i balans

Planeringschef Jonas Trulsson informerar i ärendet. Beslut tas på nämndens sammanträde i 
maj.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUNAU § 110 Dnr. FUN 2020/66   

Ekonomisk avvikelserapport april  2020

Planeringschef Jonas Trulsson informerar i ärendet. Beslut tas i nämndens sammanträde i 
maj.

Ordförande tackar för informationen.

____
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FUNAU § 111 Dnr. FUN 2019/350   

ANGELHOLMSFORSLAGET-RK87 - Lokaler för hemlösa

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande lokaler för hemlösa. Förslagsställaren 
föreslår att intraprenads tidigare lokaler på Industrigatan vore lämpliga då det redan finns 
faciliteter såsom dusch, toaletter och pentry.
Förslaget är inlämnat den 12 november 2019 och det har fått 141 antal röster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 6 maj 2020.
Ängelholmsförslaget – Lokaler för hemlösa
Beslut om att bereda boende för hemlösa, daterat den 12 dec 2019 FUN § 134, 2019/155

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson. 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att  avslå Ängelholmsförslaget

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 112 Dnr. FUN 2019/351   

ANGELHOLMSFORSLAGET - Hälsosam och stimulerande 
utemiljö för alla

Planeringschef Jonas Trulsson informerar i ärendet. Beslut tas på nämndens sammanträde i 
maj.

Ordförande tackar för informationen.

____
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