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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 74 

Justerare 

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras digitalt den 19 april 2022. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 75  

Ärendelista 

Två ärenden utgår: 
Ärende 5 - Ordförandeförslag – Modell för trygghet och trivsel i skolan  
Ärende 7 - Muntlig information om remisser från skolinspektionen 
Därefter läggs ärendelistan med godkännande. 
  
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 76 - 105 Dnr. FUN 2022/8 

Enskilda ärenden 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 106 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;  

• För att möjliggöra framtagande och implementering av en långsiktig och 
hållbar arbetsmodell för tidiga insatser behöver en årlig ramförstärkning 
på  3 mnkr tillföras nämnden under planperioden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

• För att hantera förhöjda volymer och utökat uppdrag med anledning av 
förändrad lagstiftning behöver nuvarande ramförstärkning på 5 mnkr till 
IFO bibehållas även under 2023 
 

• Resursfördelningsmodellen för gymnasieverksamheten behöver omarbetas 
och en ramförstärkning på  3 mnkr tillföras verksamhetsområdet under 
planperioden    
 

• För att säkerställa framtida kompetensförsörjning och i detta reglera 
lönenivå för yrkesgrupper som signifikant avviker negativt mot jämförbara 
kommuner behöver 4 mnkr tillföras budgetramen under planperioden   
 

• Utökade kostnader på 3,5 mnkr för skolbiblioteksverksamhet behöver tas i 
beaktande under planperioden 

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

Föredragande tjänsteperson 
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 

att notera informationen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Familje- och utbildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 107 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 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 5 april 2022. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta  

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

 

Beslutet ska expedieras till 
• Familje- och utbildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 108 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 
• Tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022 
• Patientsäkerhetsberättelser för Barn- och elevhälsans medicinska resurs samt 

logopediska- och skolpsykologiska insatser 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 

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

 

Beslutet ska expedieras till 
• Familje- och utbildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-04-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 109 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om 

• Flyktingstatus – Ukraina 
• Tjänstepersoner från Lärande och familj ska titta på konceptförskolor i 

Eslöv. Ersättningslokaler behövs för de förskolor som blev förstörda i 
branden på Södra sjukhusområdet 

• H-huset på gymnasieskolan 
• Beställning inlämnad för kommunal grundskola på Fridhem 

Verksamhetschef Daniel Nilsson informerar om 

• Kommande granskning av grundsärskolan 

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