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FUN § 57         

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens protokoll.

____
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FUN § 58         

Ärendelista

Enskilda ärenden (§§ 55-56) hanteras i separat beslutsprotokoll med omedelbar justering.
Ärendet; rapport från kontaktpolitiker utgår.

____
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FUN § 59 Dnr. FUN 2019/233  KS 2019/40

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

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden har i budget 2020, enligt KS 2019-11-11, § 200, fått i 
uppdrag, att för Individ- och familjs verksamhetsområde återkomma med en långsiktig 
plan för att komma i ekonomisk balans.                                                                                                                            

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 5 maj 2020
Bilaga 1. Utredningsmaterial
Bilaga 2. Handlingsplan

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att godkänna uppdraget om att för individ och familjs verksamhetsområde ta fram en 
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Barbara Boron, verksamhetschef IFO
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FUN § 60 Dnr. FUN 2020/118   

Drift av behandling enligt 12 stegsmodellen Englamark

Ärendebeskrivning
Individ och- familjeomsorgen erbjuder sedan ett flertal år tillbaka en behandling för 
beroendeproblematik enligt 12 stegs modellen, Englamark. Vården är upphandlad och 
drivs av extern vårdgivare Prosober AB. Nuvarande avtal löper ut februari 2021 och 
Familje- och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till om Englamark ska fortsatt 
drivas i privat regi eller om den ska övergå till drift i kommunal regi.
Individ och- familjeomsorgen har under åren byggt upp och vidareutvecklat 
öppenvårdsarbetet i kommunen. Satsningen är i linje med nämndens mål att undvika 
placeringar på institution både gällande barn och unga samt vuxna.
Verksamheten har därför arbetat för att få till stånd en integrerad beroendevård i enlighet 
med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Målsättningen 
är en vård som erbjuder en sammanhållen vårdkedja där individuella behov och optimala 
samordningsvinster sker inom IFO:s samtliga involverade verksamheter. En förutsättning 
att lyckas fullt ut är en sammanhållen organisation där agilt arbetssätt och flexibelt 
resursanvändning är i fokus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 18 maj 2020
Bilaga 1. Kostnadskalkyl

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron

Yrkanden 
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar med instämmande av Rasmus Waak 
Brunkestam (C) och Petra Oddson (KD),  avslag till förslag till beslut.
Lars Karlsson (S) yrkar med instämmande av Mimmi Heinegren (SD) och Lennart 
Johansson (V) bifall till förslag till beslut.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar att avslå 
förslaget.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning beslutas. Ja till avslag och nej till bifall.
Omröstningen utfaller med sju ja-röster avgivna av Rasmus Waak Brunkestam (C), Hannes 
Petersson (M), Martin Hultberg (M), Kerstin Lingebrant (L), Claes Ingvarsson (M), Petra 
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Oddson (KD och Sven-Ingvar Borgquist (M), mot sex nej-röster avgivna av Lars Karlsson 
(S), Mimmi Heinegren (SD), Eva-Lena Lindell (S), Patrik Ohlsson (SD), Sofia Gunnarsson 
(S) och Lennart Johansson (V).

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att avslå att behandling enligt 12 stegs modellen drivs i kommunal regi efter att nuvarande 
avtal med Englamark upphör.

Reservation
Lars Karlsson (S) och Mimmi Heinegren (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Förslaget att  behandlingen, inom missbruksvården genom 12-stegsmodellen, drivs i 
kommunal regi är väl genomtänkt och väl genomarbetat. Vi reserverar oss mot beslutet att 
avslå förslaget.
För (S)-gruppen och (V).
Lars Karlsson

Vi Sverigedemokrater bedömer alltid från fall till fall, utan ideologiska skygglappar, om en 
verksamhet bäst bedrivs i kommunal eller privat regi. I det här fallet har tjänstemannasidan 
väl redogjort för de tydliga fördelarna med kommunal drift.
Sverigedemokraterna tycker det är synd att kommunen nu går miste om en möjlighet till en 
effektivisering som skulle gynnat kommunens ekonomi utan att tumma på kvaliteten för 
brukarna. Vi anser att tjänstemannaförslaget borde ha bifallits.
Mimmi Heinegren (SD)

Beslutet ska expedieras till
Barbara Boron
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FUN § 61 Dnr. FUN 2020/119   

Förslag på nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, 
boendeenheten och AB Ängelholmshem gällande 
hyresgarantier

Ärendebeskrivning
Dialog mellan Boendeenheten och Ängelholmshem har pågått under en tid för att hitta 
nytt arbetssätt för att korta tiden för boende i andra hand och minska boendeenhetens 
lägenhetsbestånd. Målet är att fler kommuninvånare skall få ett förstahandskontrakt istället 
för att vara kommunens andrahandshyresgäster under en lång tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 15 maj 2020
Överenskommelse gällande hyresgarantier

Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Barbara Boron och enhetschef Katarina Sundberg

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att införa arbetssätt med föreslagna hyresgarantier och att det nya arbetssättet enligt 
utredningsförslaget implementeras i samarbete med berörda aktörer med start hösten 2020.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef BB
Enhetschef KS
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FUN § 62 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  

Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig 
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för 
elevers olika förutsättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är 
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag. 

Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den 
likvärdiga skolan.  Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på 
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms 
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan. 

Med anledning av denna utmaning beslutades i KS 2019-11-11, § 200 att 
kommunfullmäktige ger Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka 
insatser som krävs för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i 
grundskolan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 11 maj 2020
Bifogad utredning
Beslut KS  2019-11-11 § 200

Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Fredrik Thornberg och grundskoleutvecklare Frida Wirén

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att godkänna uppdraget om vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska 
gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.
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Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef huvuduppdrag LoF, Lars-Ola Olsson
Verksamhetschef Fredrik Thornberg
Kvalitetsstrateg FHB
Grundskoleutvecklare FW
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FUN § 63 Dnr. FUN 2020/66   

Ekonomisk avvikelserapport 2020

Ärendebeskrivning
Efter de fyra första månaderna 2020 kan det konstateras att samtliga verksamheter arbetar 
intensivt för att organisera och strukturera utifrån fastställd budget. Kontinuerlig 
ekonomisk uppföljning på såväl enhets- som verksamhets- och huvuduppdragsnivå sker 
och är inplanerad för resterande del av året. Samtliga verksamheter har utifrån föregående 
års resultat stora utmaningar för att säkerställa att budget i balans råder på enhets- och 
verksamhetsnivå. De största utmaningarna inom huvuduppdraget och därmed osäkerheten 
i nuvarande prognos gäller IFO och de interkommunala kostnaderna för gymnasieelever. 
Insatser för att IFO ska lyckas bedriva sin verksamhet och de uppdrag som åligger inom 
verksamhetsområdet inom ramen för tilldelad budget pågår. De senaste månadernas 
utveckling kring Corona covid-19 har dock medfört drastiskt förändrade förutsättningar, 
ökade kostnader och en stor osäkerhet kring hur volymerna inom IFO kommer att 
utvecklas under året. 

När det gäller strategier för att kompensera de stora kostnaderna för gymnasieskolans 
interkommunala ersättningar pågår ett intensivt arbete inom verksamhetsområdet. Efter 
februari månads uppföljning med prognostiserat underskott har dessutom en åtgärdsplan 
för budget i balans inom huvuduppdraget arbetats fram i samverkan med verksamheter 
och arbetstagarorganisationer. Denna plan ska samverkas i huvuduppdragets 
samverkansgrupp och därefter behandlas på Familje- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 28 maj. Under hela året kommer emellertid flera åtgärder och ett 
kontinuerligt medvetet förhållningssätt avseende ekonomi att krävas inom huvuduppdraget 
för att bokslutet ska matcha fastställd budget för 2020.
April månads uppföljning visar på ett prognostiserat underskott för helåret på 11,5 mnkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 maj 2020.

Föredragande tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Barbara Boron

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för drift- och investeringsbudget per den siste 
april 2020.

Beslutet ska expedieras till: Ekonomer
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FUN § 64 Dnr. FUN 2020/66  KS 2020/3

Årgärdsplan för budget i balans

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen har Familje- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att 
inkomma med åtgärdsplan för att uppnå budgetbalans år 2020. 

För att samtliga verksamheter inom Lärande och familj ska nå en budget på tilldelad ram 
har ett brett spektrum av förslag till åtgärder tagits fram. Förslag på åtgärdsplan har, under 
maj månad, hanterats inom ramen för samverkansavtalet med lokala riskbedömningar samt 
information och beslut i huvuduppdragets samverkansgrupp. 

Nedan förtecknas åtgärdsförslaget och de effekter som förväntas bidra till en budget i 
balans för Familje- och utbildningsnämnden år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 maj 2020.

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson, verksamhetschefer Fredrik Thornberg, Eva 
Mellberg och Markus Eek.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att anta föreslagna åtgärdsförslag för att uppnå en budget i balans år 2020, samt

att överlämna redovisade åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen

Lars Karlsson, Eva-Lena Lindell och Sofia Gunnarsson (samtliga S) och Lennart 
Johansson (V) deltar ej i beslutet, och begär och  beviljas lämna protokollsanteckning.

Protokollsanteckning
Vi i (S)-gruppen och (V) deltar inte i beslutet med motiveringen, att vi har andra 
uppfattningar i sakfrågorna som vi kommer att återkomma till.
Lars Karlsson (S).

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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FUN § 65 Dnr. FUN 2019/350   

Ängelholmsförslaget - 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
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 14 maj 2020, § 111
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 tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Barbara Boron

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via Abou
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FUN § 66 Dnr. FUN 2019/351   

Ängelholmsförslaget - Hälsosam och stimulerande utemiljö 
för alla

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande hälsosam och stimulerande utemiljö för 
alla. Förslagsställaren föreslår att grusplanen utanför Rönnehallen ska anläggas med 
konstgräsplan, ett utegym, en arena för padelspel, streetbasket och beachvolleyboll. Detta 
för att stimulera till aktiviteter för skolans elever och personal, men även för kommunens 
övriga medborgare i kommunens centrala delar. Det skulle ge ett ökat välmående och 
minskade kostnader för välfärden.
Förslaget är inlämnat den 14 november 2019 och det har fått 54 röster. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 20 maj 2020.
Ängelholmsförslaget - Hälsosam och stimulerande utemiljö för alla.

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget.
 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via Abou
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FUN § 67 Dnr. FUN 2020/29   

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Verksamhetschef Markus Eek informerar om arrangemanget kring studentexamen.

Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson informerar om 
 Paviljonglösningar för förskoleverksamhet
 Tillsyn på fristående förskola

Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) tackar för informationerna.

____
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FUN § 68 Dnr. FUN 2020/15   

Anmälningsärenden

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

Beslut/Domar
 KF §§ 66/ 2020 - Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020

Rapport från kontaktpolitiker
 Villa såKul

____
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FUN § 69 Dnr. FUN 2020/16   

Delegationsbeslut

Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till 
arbetsutskott eller enskild tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till nämnden.

Anmäls delegationsbeslut gällande
 Förändrad organisation vid Ängelholms gymnasieskola (ordförandebeslut) 

dnr 2019/100

Anmäls delegationsbeslut från arbetsutskottet den 23 april och 29 april 2020.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1-30 april 2020 
från:

 Boendeenheten
 Utredningsenheten – barn och unga
 Utredningsenheten – Vuxen
 Integrationsenheten
 Familjerätten
 Försörjningsstöd – servicekonto
 Kundtjänst – faderskap och dödsboanmälan

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
   
att godkänna redovisningen.

____
 
 
 
 
 


	Protokoll förstasida
	Justerare
	Beslut FUN 2020-05-28
Justerare

	Ärendelista
	Beslut FUN 2020-05-28
Ärendelista

	Svar på uppdrag från KF att för IFO:s verksamhetsområde återkomma med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans
	Beslut FUN 2020-05-28
Svar på uppdrag från KF att för IFO:s verksamhetsområde återkomma med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans

	Drift av behandling enligt 12 stegsmodellen Englamark
	Beslut FUN 2020-05-28
Drift av behandling enligt 12 stegsmodellen Englamark
	Sida 1
	Sida 2


	Förslag på nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, boendeenheten och AB Ängelholmshem gällande hyresgarantier
	Beslut FUN 2020-05-28
Förslag på nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, boendeenheten och AB Ängelholmshem gällande hyresgarantier

	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 
	Beslut FUN 2020-05-28
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 kl. 15.00
	Sida 1
	Sida 2


	Ekonomisk avvikelserapport 2020  
	Beslut FUN 2020-05-28
Ekonomisk avvikelserapport 2020  

	Årgärdsplan för budget i balans
	Beslut FUN 2020-05-28
Årgärdsplan för budget i balans

	ANGELHOLMSFORSLAGET-RK87 - Lokaler för hemlösa
	Beslut FUN 2020-05-28
ANGELHOLMSFORSLAGET-RK87 - Lokaler för hemlösa

	ANGELHOLMSFORSLAGET - Hälsosam och stimulerande utemiljö för alla
	Beslut FUN 2020-05-28
ANGELHOLMSFORSLAGET - Hälsosam och stimulerande utemiljö för alla

	Information från Huvuduppdrag Lärande och familj
	Beslut FUN 2020-05-28
Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

	Anmälningsärenden
	Beslut FUN 2020-05-28
Anmälningsärenden

	Delegationsbeslut
	Beslut FUN 2020-05-28
Delegationsbeslut


