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Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande 

Rasmus Waak Brunkestam (C) 
Lars Karlsson (S) 
Gunnel Aidemark (L) 
Mimmi Heinegren (SD) ej §§ 112-113 pga jäv 
Petra Oddson (KD) ersätter Mimmi Heinegren (SD) §§ 112-113 
 

Ersättare: Petra Oddson (KD) §§ 110-111, 114-132 
Agneta Normann (M) §§ 130-132 
 
 

Övriga närvarande: Sara Mckenzie, teamchef §§ 110-129 
Linus Silow, rektor § 130 
Markus Eek, verksamhetschef § 130 
Jonas Trulsson, planeringschef 
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 
 

Paragrafer: 110-132 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Sven-Ingvar Borgquist, Ordförande 
 
Rasmus Waak Brunkestam, Justeringsperson 
 
Lars Karlsson, Justeringsperson 
 
Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-05-13 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-07 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 110 

Justerare 

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

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 111  

Ärendelista 

Informationsärendet om Trygghet och trivsel i skolan utgår från dagordningen. 
Därefter läggs dagordningen med godkännande till handlingarna. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 112 - 129  Dnr. FUN 2022/8 

Enskilda ärenden 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 130 Dnr. FUN 2022/95 

Fordonsprogrammet - inriktning transport  

Ärendebeskrivning 
Rektor Linus Silow fick i februari 2022 i uppdrag att påbörja utreda 
förutsättningarna för en eventuell uppstart av ytterligare en inriktning på det 
nystartade Fordon- och transportprogrammet. 
Information ges om olika förutsättningar på de befintliga gymnasieskolor som idag 
erbjuder transportinriktning. 

Föredragande tjänstepersoner 
Verksamhetschef Markus Eek och rektor Linus Silow 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra åt verksamhetschefen för gymnasiet att utreda förutsättningarna av 
transportinriktning inom befintligt Fordon- och transportprogram i samverkan 
med näringslivet och dess resurser. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Verksamhetschef ME 
• Rektor LS 

 

6



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 131 Dnr. FUN 2022/2 

Ekonomisk uppföljning april 2022 

Ärendebeskrivning 
För familje- och utbildningsnämnden förväntas efter april månads redovisning ett 
resultat vid årets slut som uppgår till + 6,0 mnkr. Det positiva resultatet förklaras 
framförallt med den kompensation avseende höga sjuklönekostnader under början 
av året som tillfallit nämnden. Totalt har nämnden blivit kompenserad med ca 5,0 
mnkr och dessa medel har i sin helhet bokförts på en övergripande verksamhet 
inom familje-och utbildningsnämnden. Resterande del av förväntat överskott, 
+ 1,0 mnkr, kan hänföras till verksamheten för barn- och elevhälsa där uppkomna 
vakanser skapar ett budgetmässigt överskott.  
 
För de verksamheter som under senare år haft negativa budgetavvikelser har ett 
aktiva arbete med förändrade arbetssätt tillsammans med vissa 
budgetförstärkningar skapat goda förutsättningar för att klara sina respektive 
budgetar. 
 
Fortsatt råder viss osäkerhet inom flera av nämndens verksamhetsområden med 
anledning av den oro som finns i vår omvärld. Tillkommande flyktingströmmar kan 
innebära ökade kostnader för mottagande av nyanlända i våra verksamheter. Hur 
stor andel av dessa kostnader som finansieras av Migrationsverket är i dagsläget 
oklart. 
 
Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter med fokus på tidiga och 
samordnade insatser fortsätter målinriktat inom huvuduppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 11 maj 2022 
• Ekonomisk rapport april 2022 - driftbudget 
• Ekonomisk rapport april 2022 - investeringsbudget 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 

att notera informationen om aktuell avvikelserapport gällande driftbudget resp. 
investeringsbudget för Familje- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Familje- och utbildningsnämnden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämndens AU 
2022-05-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUNAU § 132 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om: 

• Miljön i och utanför paviljongerna på Rebbelberga skola 
• Remiss från utbildningsdepartementet om etableringsstopp för 

konfessionella skolor 
• Utökning av lokaler på Valhall College 

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