
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-19

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429 och via Teams, stadshuset Ängelholm, 2020-11-19, 
 kl. 14:00 – 15:40

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande (rum 429)
Rasmus Waak Brunkestam (C) 
Lars Karlsson (S) 
Agneta Normann (M)
Sofia Gunnarsson (S)
Petra Oddson (KD)
Ale Holm (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Therese Ingvarsson (SD)
Kerstin Lingebrant (L) ersätter Gunnel Aidemark (L)
Martin Hultberg (M) ersätter Hannes Petersson (M)
Mats Widén (C) ersätter vakant (M)
Eva-Lena Lindell (S)

Ersättare: Camilla Nordström (SD)
Peter Storgaard (KD)
Patrik Ohlsson (SD)

Övriga närvarande:  Lars-Göran Nilsson och Anneli Westring, ekonomer
Fredrica Hass-Bergendorff, kvalitetsstrateg
Markus Eek och Barbara Boron, verksamhetschefer
Sanna Ghrieb, enhetschef
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, Lars Karlsson Paragrafer: 107-122

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam  Lars Karlsson
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Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-19

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-27

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-21

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

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 107   

Justerare

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

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 108  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 109 Dnr. FUN 2020/66

Ekonomisk avvikelserapport oktober 2020

Ärendebeskrivning
Inom familje- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter arbetas det 
intensivt för att organisera och strukturera utifrån fastställd budget och anpassa 
inför kommande budgetår. I den ekonomiska avvikelserapporten för oktober 
månad kan resultatet av detta arbete konstateras, då den negativa avvikelsen kan 
justeras ner till – 4,2 mnkr (jmf aug -5,0 mnkr). Dock har de senaste månadernas 
utveckling kring covid-l9 medfört drastiskt förändrade förutsättningar inom 
framförallt individ- och familjeomsorgen, med ökade kostnader och en stor 
osäkerhet kring de fortsatta volymerna. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande den 9 november 2020
• Ekonomisk avvikelserapport - oktober

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson och ekonom Lars-Göran Nilsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen om den ekonomiska avvikelserapporten per den siste   
oktober 2020.

 

Beslutet ska expedieras till
• ekonomer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 110 Dnr. FUN 2020/285 

Interkommunal ersättning 2021 - Förskola och 
fritidshem

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem 
fastställs enligt 8 kap 17§ respektive 14 kap 14§ skollagen. Bidragen är framräknade 
utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutats av 
kommunfullmäktige gällande budgetår 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 13 okt 2020
Specifikation av bidragsbelopp

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 för barn 
placerade i förskola och fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet angivna beloppen, 
samt

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 för barn placerade i förskola och 
fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet angivna beloppen, efter kommunfullmäktiges 
beslut om budget för 2021 den 23 november 2020.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 111 Dnr. FUN 2020/286 

Interkommunal ersättning 2021 - Grundskola

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och 
grundskola fastställs enligt 10 kap 34§ respektive 9 kap 16§ skollagen. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för Familje- 
och utbildningsnämnden som beslutats av kommunfullmäktige gällande budget 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa interkommunal ersättning avseende förskoleklass och 
grundskola år 1-9 enligt beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 avseende förskoleklass och 
grundskola år 1-9 enligt de i tjänsteutlåtandet angivna beloppen, efter 
kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 den 23 november 2020.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 112 Dnr. FUN 2020/288 

Interkommunal ersättning 2021 - Grundsärskola och 
fritidshem

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande grundsärskola samt 
särskolans fritidshem fastställs enligt 11 kap. 33§ resp. 14 kap. 14§ skollagen. 
Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget 
som beslutats av kommunfullmäktige gällande budgetår 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 13 okt 2020.

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 för elev i 
grundsärskola, träningsskola och särskolans fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet 
angivna beloppen, samt

att i förekommande fall debitera hemkommunen självkostnaden för skolskjuts. 

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 för elev i grundsärskola, 
träningsskola och särskolans fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet angivna 
beloppen, efter kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 den 23 november 
2020.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 113 Dnr. FUN 2020/310 

Interkommunal ersättning för Gymnasieskolan 2021

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen kapitel 16 § 50-51 ska kostnaden för interkommunal ersättning för 
elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara anordnarens 
självkostnad. Programpriserna för år 2021 har beräknats utifrån budgeterat antal 
elever och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson
Verksamhetschef Markus Eek
Ekonom Anneli Westring

Yrkande
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) uppdrar till Lärande och Familj, att till 
nämndsammanträdet senast i maj 2021, redovisa hur de program som ligger över 
riksprislistan kan sänkas till en lägre nivå. I de fall en sänkning inte är möjlig vill 
nämnden se en redovisning av orsakerna.

Kerstin Lingebrant (L) och Lars Karlsson (S) yrkar bifall till ordförandes 
tilläggsattsats.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2021 för 
elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen, samt 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa grundbelopp för interkommunal ersättning 2021 för elev i gymnasieskolan 
enligt det i tjänsteutlåtandet angivna beloppen, efter kommunfullmäktiges beslut 
om budget för 2021 den 23 november 2020.

Vidare beslutar Familje- och utbildningsnämnden för egen del 
att uppdra till Lärande och Familj, att till nämndsammanträdet senast i maj 2021, 
redovisa hur de program som ligger över riksprislistan kan sänkas till en lägre nivå. 
I de fall en sänkning inte är möjlig vill nämnden se en redovisning av orsakerna.

Beslutet ska expedieras till
• Chef för Lärande och familj
• Verksamhetschef gymnasieskolan
• Ekonom
• Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 114 Dnr. FUN 2020/311

Interkommunal ersättning för Gymnasiesärskolan - 
Nationellt program 2021

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs 
enligt 19 kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt 
program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån 
den budget som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson
Verksamhetschef Markus Eek
Ekonom Anneli Westring

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att preliminärt fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2021 för elev i 
gymnasiesärskolans nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa interkommunal ersättning budgetår 2021 för elev gymnasiesärskolans 
nationella program enligt det i tjänsteutlåtandet angivna beloppet, efter 
kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 den 23 november 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott    



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 115 Dnr. FUN 2020/312 

Interkommunal ersättning för Gymnasiesärskolan - 
Individuellt program 2021

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs 
enligt 19 kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt 
program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån 
den budget som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson
Verksamhetschef Markus Eek
Ekonom Anneli Westring

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att överenskommelse för varje enskild elev inom gymnasiesärskolans individuella 
program görs med utgångspunkt i tjänsteutlåtandets preliminära schablonbelopp 
mellan hemkommunen och Ängelholms kommun, samt

att i förekommande fall debitera självkostnad för skolskjuts, samt

att delegera till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott att definitivt 
fastställa schablonbelopp för interkommunal ersättning 2021 för elev i 
gymnasiesärskolan enligt det i tjänsteutlåtandet angivna beloppet, efter 
kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 den 23 november 2020.
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Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 116 Dnr. FUN 2019/286 

Uppföljning Intern kontroll 2020

Ärendebeskrivning
Internkontrollarbetet är i grunden ett kvalitetsarbete som bygger på resultatet av 
verksamhetens årligen genomförda riskanalyser. Riskanalysen är ett viktigt verktyg 
för att identifiera och förebygga risker i verksamheten innan någon negativ 
händelse inträffar eller att verksamheten arbetar med fel saker eller på fel sätt. 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala 
målen nås. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte 
begränsad till uppföljning av ekonomi.

Inför 2020 fastställde Familje- och utbildningsnämnden intern kontrollplan för 
berörda verksamheter inom Lärande och familj. Internkontrollplanen innehåller 
vilka rutiner och företeelser som ska kontrolleras, vilka kontrollmoment som ska 
utföras samt metod, frekvens och risk i det som kontrolleras. Intern kontroll i den 
vidare bemärkelsen innebär även att antagna mål för verksamheten följs upp. I 
Ängelholms kommun sker denna uppföljning i nämndernas verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020
Rapporter Intern kontroll 2020

Föredragande tjänsteperson
Kvalitetsstrateg Fredrica Hass-Bergendorff

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna återrapportering av intern kontroll 2020. 

Beslutet ska expedieras till
Chef Lärande och familj
Verksamhetschefer
Verksamhetsutvecklare MT, A-SD
Samordnare Kvalitet och utveckling FHB
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 117 Dnr. FUN 2020/239

Intern kontrollplan 2021

Ärendebeskrivning
Intern kontroll utgör en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. Riskanalys 
genomförs varje höst som ett underlag för nästkommande års interna kontroll-plan. 
Internkontrollplan för 2021 tas fram och beslutas i respektive nämnd innan 
årsskiftet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj den 20 oktober 2020
Interna kontrollplaner för 2021 från respektive verksamhetsområde

Föredragande tjänsteperson
Kvalitetsstrateg Fredrica Hass-Bergendorff

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Lärande och familjs förslag på intern kontrollplan 2021.

Beslutet ska expedieras till
Verksamhetschefer Lärande och familj
Verksamhetsutvecklare Lärande och familj
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Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 118 Dnr. FUN 2019/197 

Uppdrag till Lärande och familj att ta fram och 
implementera en modell likt "Stockholmsmodellen" 
för ökade möjligheter till lagföring av IS-återvändare 
eller andra så kallade återvändare vid misstanke om 
folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 2019 att Lärande 
och familj ska ta fram och implementera en modell likt "Stockholmsmodellen" för 
ökade möjligheter till lagföring av IS-återvändare eller andra så kallade återvändare 
vid misstanke om folkmord, krigsbrott och brott mänskligheter. Stockholms stad 
har arbetar fram en modell kring hur kommuner kan arbeta för att bidra i arbetet 
med att lagföra IS-återvändare. Modellen har arbetats fram tillsammans med 
Riksenheten för Internationell och Organiserad brottslighet och Polisens 
Krigsbrottskommission. Lärande och familj har tagit del av Stockholmsmodellen i 
form av en PM och tagit fram ett förslag på implementering i Ängelholms 
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 21 oktober 2020
Utredning och förslag på implementering av Stockholmsmodellen
PM Stockholm stad
Beslut FUN, daterat den 21 november 2019, FUN 2019/197, § 21
Ordförandeförslag från Sven-Ingvar Borgquist (M) daterat den 3 oktober 2019

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron
Enhetschef Sanna Ghrieb

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD), Lars Karlsson (S) och Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Mimmi Heinegren (SD) beviljas lämna protokollsanteckning.
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Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdraget är besvarat, samt
att överlämna beslut om implementering av instruktioner och delegationer till 
Kommunstyrelsen

 

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna är positiva till att införa Stockholmsmodellen i Ängelholms 
kommun.
Vi skulle dock gärna vilja ta ett bredare grepp och även införa en övergripande 
kommunal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Där skulle en 
implementering av Stockholmsmodellen med fördel kunna ingå som en del.
För Sverigedemokraterna
Mimmi Heinegren

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef Lärande och familj
Verksamhetschef Barbara Boron
Enhetschef Sanna Ghrieb



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 119 Dnr. FUN 2018/3 

Val av ny ersättare i Familje- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Socialdemokraternas ersättare i Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
har avsagt sig uppdraget och därför ska en ny ersättare väljas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020

Yrkande
Lars Karlsson (S) föreslår att Sofia Gunnarsson (S) väljs som ny ersättare.

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på Lars Karlssons (S) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att till ersättare i arbetsutskottet välja Sofia Gunnarsson (S).

Beslutet ska expedieras till
Den valda
Nämndsekreterare 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 120 Dnr. FUN 2020/16 

Delegationsbeslut

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

Delegationsbeslut enligt lista från Lärande och familj från Evolution oktober 2020.
Delegationsbeslut enligt lista från Ängelholms gymnasieskola oktober 2020

Delegationsbeslut enskilda ärenden från Familje- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

 2002-10-15
 2020-10-27
 2020-10-29

Delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) från Procapita oktober 2020 från:

 Boendeenheten
 Utredningsenheten barn- och unga
 Utredningsenheten – vuxen
 Integrationsenheten
 Familjerätten
 Försörjningsstöd – förmedling och rådgivning
 Kundtjänst – dödsboanmälningar och faderskap

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-11-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 121 Dnr. FUN 2020/15 

Anmälningsärenden

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

 KF § 205 – val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på vakant 
plats

 Protokoll/minnesanteckningar från Lärande och familjs samverkansgrupp 
HSG september/oktober 2020

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 122 Dnr. FUN 2020/29 

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson informerar kort om

 Nuläget för utvecklingsarbetet som pågår inom ekonomi, kvalitet och långsiktiga 
insatser och som ska paketeras ihop i verksamhetsplanen för 2021

 Medarbetarenkäten som ser positiv ut

 Aktuellt läge för Covid-19. Personalen gör ett fantastiskt och strukturerat arbete 
så att verksamheterna kan hållas i drift. Planeringschefen lägger stor tid på 
krisarbetet inom LoF.
Huvuduppdraget ser ingen ökad smittspridning i skolan. Information ska gå ut 
till personal och vårdnadshavare om nuläget.

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

____
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