
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-26

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2020-11-26, kl. 13:00 – 13:45

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

Övriga närvarande:  Susanne Danielsson, teamchef via telefon §§ 323-331
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj §§ 332-337
Mattias Fyhr, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 321-337

Sekreterare ___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-26

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

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 ____________________________________________________
                           Mattias Fyhr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-26

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Justerare

Ärendelista

Enskilda ärenden 2020/2

Interkommunal ersättning 2021 - Förskola och fritidshem 2020/285

Interkommunal ersättning 2021 - Grundskola 2020/286

Interkommunal ersättning 2021 - Grundsärskola och fritidshem 2020/288

Interkommunal ersättning för Gymnasieskolan 2021 2020/310

Interkommunal ersättning för Gymnasiesärskolan - Nationellt program 
2021

2020/311

Interkommunal ersättning för Gymnasiesärskolan - Individuellt 
program 2021

2020/312
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 321  

Justerare

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

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 322  

Ärendelista

Ärendelistan godkänns.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 323-331 Dnr. FUN 2020/2

Enskilda ärenden

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 332 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
Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, § 
110
Tjänsteutlåtande daterat 13 okt 2020
Specifikation av bidragsbelopp

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 110 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.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
Chef Lärande och familj
Ekonomer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 333 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
Utdrag ur familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, 
§ 111
Tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 111 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.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
Chef Lärande och familj
Ekonomer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 334 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
• Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, 

§ 112
• Tjänsteutlåtande daterat den 13 okt 2020

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 112 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.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att 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. 

Beslutet ska expedieras till
Chef Lärande och familj
Ekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 335 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
• Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, 

§ 113
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 113 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

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att fastställa interkommunala ersättningar för år 2021 för 
elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen.

Beslutet ska expedieras till
• Chef för Lärande och familj
• Verksamhetschef gymnasieskolan
• Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 336 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
• Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, 

§ 114
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 114 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.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2021 för elev i 
gymnasiesärskolans nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet.

Beslutet ska expedieras till
• Chef Lärande och familj
• Verksamhetschef gymnasieskola
• Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 337 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
• Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 19 november 2020, 

§ 115
• Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020

Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 19 november 2020, § 115 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.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 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.

Beslutet ska expedieras till
• Chef Lärande och familj
• Verksamhetschef gymnasieskola
• Ekonom
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