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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 41 

Justerare 

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras digitalt den 2 maj 2022. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 42  

Ärendelista 

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 43 Dnr. FUN 2022/1 

Presentation av Budgetförutsättningar  2023 och 
planår 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
 
I Familje- och utbildningsnämndens ekonomiska rapport för februari månad 
förväntas ett resultat för år 2022 som ligger i paritet med budget. För år 2021 
redovisades ett resultat på + 18,5 mnkr. Den goda budgetföljsamheten de senaste 
åren är ett resultat av det medvetna arbete som präglat nämnd och huvuduppdrag 
under senare år där en tydlig målsättning har varit att skapa en budget i balans. 
Målsättningen har också varit att för respektive verksamhetsområde skapa 
realistiska budgetförutsättningar som speglar den verklighet som råder.  
 
Sammantaget är de ekonomiska förutsättningarna för Familje- och 
utbildningsnämnden gällande budgetprocessen år 2023 samt flerårsplanen 2024-
2025 relativt goda. Dock finns fortsatta utmaningar och behov av olika former av 
satsningar inom flertalet av huvuduppdragets verksamhetsområden. Den största 
och samtidigt viktigaste utmaningen är att ställa om arbetet att bli mer 
förebyggande med tidiga insatser samtidigt som det i dagsläget finns stora behov 
som tidigare inte uppmärksammats och med anledning av detta behöver insatser av 
mer reaktiv karaktär.  
 
I spåren av pandemin är det nödvändigt att förstärka insatser inom både 
huvuduppdragets utbildningsverksamheter och det sociala arbetsfältet. Vidare råder 
en stor osäkerhet av hänsyn till läget i Europa. Stor flyktingström från Ukraina kan 
innebära ökade kostnader för mottagande av nyanlända i våra verksamheter, såsom 
ökat lokal- och personalbehov, olika språkstödjande insatser i förskolan, 
modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning, studiehandledning på 
modersmål m.m. 
 
Nedan punktas de områden som bedöms som särskilt viktiga och prioriterade 
under kommande år;  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 6 april 2022 
• Bilaga; Budgetförutsättningar år 2023-2025 – Familje- och utbildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Chef för Lärande och familj 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 44 Dnr. FUN 2022/40 

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan 
Praktiska Sverige AB - 2022:965 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska 
Gymnasiet Helsingborg, Helsingborgs kommun. Ansökan avser start av Barn- och 
fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt och socialt arbete och Försäljnings- och 
serviceprogrammet. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande 
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den sjätte maj 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 21 april 2022. 
• Remiss från skolinspektionen, Dnr 2022:965. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar  

att  anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare 
synpunkter på ansökan från Praktiska Sverige AB. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Skolinspektionen senast den 6 maj 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 45 Dnr. FUN 2022/44 

Svar på remiss från Skolinspektionen: 2022:1076 
Ansökan från Vasalundsskolan AB 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Sustainable 
Future School, Helsingborgs kommun. Ansökan avser start av 
Ekonomiprogrammet inriktning Juridik; El- och energiprogrammet inriktning 
Dator- och kommunikationsteknik; Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård; 
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap; Teknikprogrammet 
inriktning Information och medieteknik. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den sjätte maj 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 21 april 2022. 
• Remiss från skolinspektionen, Dnr 2022:1076. 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare 
synpunkter på ansökan från Vasalundsskolan AB. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Skolinspektionen senast den 6 maj 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 46 Dnr. FUN 2022/51 

Svar på remiss från Skolinspektionen. Ansökan från 
Thorengruppen AB – Dnr 2022:928 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Helsingborg, Helsingborgs kommun. Ansökan avser start av Barn- 
och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt och socialt arbete; Försäljnings- och 
serviceprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet; Bygg- och 
anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad; El- och energiprogrammet 
inriktning Elteknik. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande 
organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den sjätte maj 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 21 april 2022. 
• Remiss från skolinspektionen, Dnr 2022:928 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare 
synpunkter på ansökan från Thorengruppen AB. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Skolinspektionen senast den 6 maj 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 47 Dnr. FUN 2022/55 

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från 
Stiftelsen Apelryd International – Dnr 2022:589l 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som 
huvudman för en etablering av en riksrekryterande utbildning inom idrotten padel 
vid gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad, Båstads kommun. Remissvar i form 
av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen 
tillhanda senast den sjätte maj 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 21 april 2022 
• Remiss från skolinspektionen, Dnr 2022:589 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  anse remissen besvarad, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare 
synpunkter på ansökan från Stiftelsen Apelryd International. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Skolinspektionen senast den 6 maj 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 48 Dnr. FUN 2022/84 

Antagningsorganisation Ängelholms gymnasieskola 
läsåret 2023-2024 

Ärendebeskrivning 
Hemkommunen (Ängelholms kommun) ska enligt skollagens 15 kapitel, 30§ 
erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en 
annan kommun eller en region enligt samverkansavtal med kommunen eller 
regionen. Hemkommunen behöver därför besluta och informera om 
programutbud och antalet platser som erbjuds på kommunens gymnasieskolor. (SL 
15:8) 
Förslagen antagningsorganisation gäller Ängelholms gymnasieskola årskurs 1 läsåret 
2023/2024. Övriga program erbjuds inom samverkansavtalet i Skåne. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 14 april 2022, § 107 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 5 april 2022. 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  godkänna antagningsorganisationen för Ängelholms gymnasieskola till läsåret 
2023/2024. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Lars-Ola Olsson 
• Markus Eek 
• Gymnasieantagningen Helsingborg 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 49 Dnr. FUN 2018/3 

Val av ny ersättare för (S) i Familje- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Sofia Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdraget i Familje- och utbildningsnämnden. 
Hon hade uppdrag som ersättare i Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
vilket innebär att ny ersättare ska väljas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) föreslår att Ale Holm (S) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott välja  
Ale Holm (S) 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Ale Holm 
• Sekreterare/FMS/Netpublicator/HRSC 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 50 Dnr. FUN 2019/21 

Val av ny kontaktperson till Magnarps rektorsområde 

Ärendebeskrivning 
Dorthe Sjöholm (SD) har avsagt sig uppdraget i Familje- och utbildningsnämnden. Hon 
var kontaktperson till Magnarps rektorsområde vilket innebär att ny kontaktperson ska 
väljas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 

Yrkande 
Mimmi Heinegren (SD) föreslår att Kjell-Åke Mårtensson (SD) väljs till ny 
kontaktperson. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att som ny kontaktperson till Magnarps rektorsområde välja Kjell-Åke Mårtensson SD) 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Rektor Magnarp 
• Kjell-Åke Mårtensson 
• Sekreterare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 51 Dnr. FUN 2019/23 

Val av ny ordförande till Industritekniskt program 

Ärendebeskrivning 
Sofia Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdraget i Familje- och utbildningsnämnden. 
Hon var vald som nämndens representant, tillika ordförande, för Industritekniskt 
program på Ängelholms gymnasieskola vilket innebär att ny ordförande ska väljas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) föreslår att Ale Holm (S) väljs som ny representant, tillika 
ordförande, för Industritekniskt program. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att välja Ale Holm (S) som ny representant, tillika ordförande, för Industritekniskt 
program vid Ängelholms gymnasieskola. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Berörd rektor gymnasieskolan 
• Ale Holm 
• Sekreterare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 52 Dnr. FUN 2019/24 

Val av ny kontaktperson till fristående förskolan 
Englakronan 

Ärendebeskrivning 
Sofia Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdraget i Familje- och utbildningsnämnden. 
Hon har haft uppdrag som kontaktperson till fristående förskolan Englakronan 
varför ny kontaktperson ska utses. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) föreslår att uppdraget tillsvidare lämnas vakant. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdraget tillsvidare lämnas vakant. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Sekreterare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 53 Dnr. FUN 2022/30 

Patientsäkerhetsberättelser Barn- och elevhälsan 
2021 

Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 14 april 2022, § 108 
• Tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022 
• Patientsäkerhetsberättelser för Barn- och elevhälsans medicinska resurs samt 

logopediska- och skolpsykologiska insatser 

Föredragande tjänstepersoner 
Verksamhetschef Anna Ristovska och enhetschef Emma Kurti 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna patientsäkerhetsberättelser för Barn- och elevhälsans medicinska 
resurs samt logopediska- och skolpsykologiska insatser. 

Beslutet ska expedieras till 
• Verksamhetschef Anna Ristovska 
• Enhetschef Emma Kurti 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 54 Dnr. FUN 2022/88 

Verksamhetschef HSL och Lex Maria ansvarig för 
elevhälsans medicinska resurs 

Ärendebeskrivning 
Barn- och elevhälsan omfattas av flera regelverk och förutom skollagen måste 
Barn- och elevhälsan bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen. Staten utövar 
styrning genom tillsyn och inspektion. Skolinspektionen har tillsyn över elevhälsan 
utifrån skollagen. Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg (IVO) har 
tillsynsansvaret över hälso- och sjukvårdsverksamheten och dess personal. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen är sjukvård sådan verksamhet som bedöms kräva 
personal med utbildning inom hälso- och sjukvården. Med hälso- och 
sjukvårdspersonal avses den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvården. I relation till Barn- och elevhälsan innebär det läkare, sjuksköterskor, 
psykologer, logopeder och sjukgymnaster.  

Hälso- och sjukvården inom Barn- och elevhälsan omfattar de individuellt 
hälsofrämjande och förebyggande insatserna som exempelvis sker inom ramen för 
hälsobesöken. Generella hälsofrämjande och förebyggande insatser karaktäriseras 
inte som hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett personligt 
yrkesansvar för att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

För all hälso- och sjukvård finns det en ansvarig vårdgivare, och i elevhälsans fall är 
det utbildningens huvudman som är vårdgivare, dvs FUN. Inom all hälso- och 
sjukvård ska det även finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten 
och har det samlade ledningsansvaret. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Anna Ristovska 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att utse Emma Kurti, enhetschef i Barn- och elevhälsan, till verksamhetschef HSL 
som svarar för elevhälsans medicinska resurs hälso- och sjukvårdsverksamhet, samt 
 
att utse Emma Kurti, enhetschef i Barn- och elevhälsan, att ansvara för 
anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria) avseende 
elevhälsans medicinska resurs.   

 

Beslutet ska expedieras till 
• Verksamhetschef Anna Ristovska 
• Enhetschef Emma Kurti 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 55 Dnr. FUN 2022/12 

Rapport från kontaktpolitiker 2022 

Lars Karlsson (S) informerar om sitt besök på Villanskolan. 

Johnny Nguyen (S) informerar om sitt besök på Integrationsenheten inom 
Utredningsenheten. 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 56 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Chef för Lärande och familj informerar om 

• Hur många elever/barn från Ukraina som idag finns i verksamheten 
 

• Att tjänstepersoner från Lärande och familj ska titta på konceptförskolor i 
Eslöv. Ersättningslokaler behövs för de förskolor som blev förstörda i 
branden på Södra sjukhusområdet. 
Personal och barn har funnit sig väl tillrätta i ”gamla” Villanskolans 
ersättningslokaler. 
 

• Samverkansprojekt mellan teknikföretag och elever i årskurs 6 och 7 
 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 57 Dnr. FUN 2022/10 

Anmälningsärenden 2022 

• Beslut KF 2022-03-28 
Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats efter 
Sofia Gunnarsson (S) 

• Beslut KF 2022-03-28 
Entledigande samt val av ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden 
efter Dorthe Sjöholm (SD) 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 

22



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-04-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 58 Dnr. FUN 2022/9 

Delegationsbeslut  mars 2022 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2022 
• Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita mars 2022 
• Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution mars 2022 

 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen. 
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