
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-11

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429 stadshuset Ängelholm och via Videobryggan och  Teams,
 2021-03-11, kl. 08:30 – 11:50

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) (rum 429)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Mimmi Heinegren (SD
Gunnel Aidemark (L) från och med § 78

Övriga närvarande:  Markus Eek, verksamhetschef § 78
Barbara Boron, verksamhetschef § 78
Fredrik Thornberg, verksamhetschef §§ 78-81
Anna Ristovska, verksamhetschef, § 78
Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Patrik Krook och Anneli 
Westring, ekonomer § 78
Fredrica Hass-Bergendorff, utvecklingsledare § 78
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429)
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare (rum 429)

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Mimmi Heinegren Paragrafer: 40-82

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam,  Mimmi Heinegren
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-12

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-05

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

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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FUNAU § 40 .

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Mimmi Heinegren (SD) väljs att justera dagens 
protokoll.

____
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FUNAU § 41  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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FUNAU § 42-77 Dnr. FUN 2021/5 

Enskilda ärenden

____
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FUNAU § 78 Dnr. FUN 2021/1

Dialog om Budget 2022

Ärendebeskrivning
Dagens dialog om budget handlar om att Lärande och familj vill ha in reflektioner 
och input från budgetdragningen på nämndsmötet den 25 februari.
Förutsättningarna för budget 2022 kommer att behandlas på nämndssammanträdet 
den 25 mars.

Föredragande tjänstepersoner
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj. Fredrik Thornberg, Anna Ristovska, 
Markus Eek och Barbara Boron, verksamhetschefer. Patrik Krook, ekonom.

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen.
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FUNAU § 79 Dnr. FUN 2020/240, KS 2020/394

Yttrande över motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) 
gällande slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande slöjförbud i förskolan och 
grundskolan som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så 
som niqab och burka i Angelholms kommunala grundskolor och förskolor, 
gällande för både skolpersonal och elever.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 2021-03-30.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/394.
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KF §163, KS 

2020/394.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Fredrik Thornberg

Yrkande
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Lars 
Karlsson (S), Rasmus Waak Brunkestam (C) och Gunnel Aidemark (L) instämmer i 
bifallsyrkandet.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden föreslå 
Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Mimmi Heinegren (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 80 Dnr. FUN 2020/220

Utredning av initiativärende från Liberalerna 
angående skola med idrottsprofil i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Liberalerna lämnade den 3 september 2020 in ett initiativärende angående skola 
med idrottsprofil i Ängelholms kommun. Liberalerna i Ängelholm föreslår att 
Familje- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda möjligheterna till ökat 
samarbete mellan skola och föreningar och likaså att förlägga utbildning/del av 
utbildning till Arenastaden.
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2020 att uppdra åt 
Lärande och familj att utreda initiativärendet.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021.
• Beslut, Familje- och utbildningsnämnden daterat den 11 september 2020.
• Initiativärende, Liberalerna, daterat den 3 september 2020

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Fredrik Thornberg

Yrkande
Gunnel Aidemark (L) yrkar ett tillägg till förslag till beslut på en fördjupad 
utredning angående skola med idrottsprofil. Den fördjupade utredningen bör 
innehålla:
1. Att undersöka möjligheter till att samordna utbildning och idrott i Arenastaden
2. Att undersöka vilket intresse som finns bland kommunens rektorer, lärare, 
elever, vårdnadshavare och föreningar

Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M), Lars Karlsson (S), Rasmus Waak 
Brunkestam (C) och Mimmi Heinegren (SD) instämmer i tilläggsyrkandet.
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels förslag till beslut och dels på Gunnel 
Aidemarks tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna utredningen samt

att en fördjupad utredning angående skola med idrottsprofil ska göras. Den 
fördjupade utredningen bör innehålla:
1. Att undersöka möjligheter till att samordna utbildning och idrott i Arenastaden
2. Att undersöka vilket intresse som finns bland kommunens rektorer, lärare, 
elever, vårdnadshavare och föreningar.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 81 Dnr. FUN 2021/58

Pedagogisk omsorg

Ärendebeskrivning
Pedagogisk omsorg regleras under ”Annan pedagogisk verksamhet” i 25 kap i 
skollagen. I 2 § står att Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta 
skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 
I Ängelholms kommun har denna verksamhetsform minskat drastiskt det senaste 
decenniet, speciellt sedan den nya skollagen infördes 2011 och förskolan fick en ny 
läroplan 2018 som ställer högre krav på utbildning än tidigare. Efterfrågan minskar 
och rekryteringen av dagbarnvårdare har blivit allt svårare. I dag har vi bara 2 
dagbarnvårdare kvar. De kvarvarande bedriver pedagogisk omsorg inom 
Förskoleområde Norr. (f.d. Rebbelberga Ro).
På grund av en förestående pensionsavgång och inget utfall av rekrytering av ny 
dagbarnvårdare kommer endast en dagbarnvårdare finnas kvar i augusti 2021. 
Detta är en orimlig situation för den kvarvarande dagbarnvårdaren varför det inte 
längre är möjligt att erbjuda denna omsorgsform efter sommaren.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterad den 2 mars 2021
• Rapport 1 från Rektor Camilla Follrud, daterad den 6 oktober 2020
• Rapport 2 från Rektor Camilla Follrud, daterad den 8 februari 2021

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Fredrik Thornberg.

Yrkande
Lars Karlsson (S) yrkar med instämmande av Gunnel Aidemark (L) bifall till förslag 
till beslut.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att från den 1 augusti 2021 och tills vidare inte erbjuda pedagogisk omsorg som 
alternativ till förskola eller fritidshem.
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Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
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FUNAU § 82 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

Ärendebeskrivning
1. Ingen ekonomisk uppföljning görs av nämnderna avseende februari månad
2. Inkommen remiss från ÄFF om att starta en grundskola
3. Anmälan till skolriksdagen 26-27 april

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen.
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