
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-25

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429, stadshuset Ängelholm och via Teams, 2021-02-25, 
 kl. 14:00-17:15

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande (rum 429)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Christel Steinick (M) ersätter Hannes Petersson (M)
Agneta Normann (M)
Sofia Gunnarsson (S)
Kerstin Lingebrant (L) ersätter Gunnel Aidemark (L)
Therese Ingvarsson (SD)
Martin Hultberg (M)
Ale Holm (S)
Petra Oddson (KD)
Eva-Lena Lindell (S)

Ersättare: Mats Widén (C)
Johnny Nguyen (S)
Peter Storgaard (KD)
Malin Odelsheim (S) 
Patrik Ohlsson (SD)
Lennart Johansson (V)

Övriga närvarande:  Fredrik Thornberg, Barbara Boron, Anna Ristovska, Markus Eek, 
Jan Mårtensson, verksamhetschefer
Jonas Trulsson, planeringschef
Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Anneli Westring, Patrik 
Krook, ekonomer
Claudia Velasquez, Kenth Olsson, Kristina Holmberg-Gustavsson, 
Patrick Wetterup, Peter Höök, Zandra Janver, Jessica Söderberg, 
fackligt förtroendevalda
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429)
Elisabeth Alm, nämndsekreterare (rum 429)
Kerstin Björkäng Wirehed (rum 429) 

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 8-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 8  

Justerare

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

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 9  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna efter det att nedanstående 
ärenden möbleras om:

3. Årsredovisning
5. Budget 2022 och plan för 2023-2024, avstamp
11. Information från Lärande och familj

____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 10 Dnr. FUN 2021/3

Årsredovisning 2020

Ärendebeskrivning
Familje-och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar för budgetåret 
2020 en positiv budgetavvikelse motsvarande +1,6 mnkr. Verksamheternas arbete 
under 2020 har fortsatt haft ett ekonomiskt fokus där en budget i balans har varit 
en tydlig målbild. 

Trots de stora utmaningarna som funnits under året har det målinriktade arbetet 
med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter inom huvuduppdraget tagit stora 
kliv framåt. Generellt bättre måluppfyllelse i grundskolan och högre andel elever 
behöriga till gymnasiet jämfört med 2019 har medfört att kommunens skolor ger 
fler elever goda förutsättningar för fortsatta studier. Det målinriktade arbetet har 
genomförts inom ramen för tilldelad budget vilket gör att år 2020 kan 
sammanfattas med såväl hög kvalitet som god ekonomisk hushållning.  

Intensivt budgetuppföljningsarbete i syfte att öka kompetens och medvetenhet 
gällande ekonomiskt ansvar har prioriterats. I detta arbete har bland annat nya 
rutiner och arbetsverktyg introducerats för att stödja rektorernas arbete. Även inom 
individ- och familjeomsorgen har underlag och rutiner utvecklats utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet för att underlätta och tydliggöra budgetuppföljning på 
enhets- och verksamhetsnivå. En generell översyn av resursfördelningen har även 
genomförts på huvudmannanivå, vilket har lett till ett antal nya rutiner och 
minskade kostnader.  

De under året största utmaningarna och därmed osäkerhetsområdena har varit 
verksamhetsområdena individ- och familj samt gymnasieskolans interkommunala 
ersättningar. För att balansera budgetmässiga underskott inom dessa områden, fick 
huvuduppdraget under året i uppdrag, att ta fram en åtgärdsplan som innebar 
budgetmässiga besparingar på 9,0 mnkr. Denna åtgärdsplan tillsammans med 
stegrade överskott inom förskola/skola är de största budgetposterna som ligger till 
grund till den budgetmässiga balansen för familje- och utbildningsnämnden för år 
2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2021, § 36
• Tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2021
• Årsredovisning 2020, bilaga

Föredragande tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson, verksamhetschefer Fredrik 
Thornberg, Markus Eek, Anna Ristovska, Barbara Boron samt ekonom Lars-
Göran Nilsson, Weronice Rodin, Anneli Westring och Patrik Krook.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen om årsredovisningen 2020. 

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet
• Ekonomer LoF



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 11 . 

Information om verksamhetsplan 2021

Ärendebeskrivning
Information ges om de fyra prioriterade områden som anges i verksamhetsplanen:

 Kunskapsstaden Ängelholm
 Tillgängliga och kvalitetseffektiva hemmaplanslösningar
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 organisationsutveckling

Föredragande tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson och utvecklingsledare Fredrica Hass-
Bergendorff.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 12 Dnr. FUN 2021/1

Budget 2022 och plan för 2023-2024 - Avstamp

Ärendebeskrivning
Social samhällsutveckling i fokus under 2022. 
Utifrån  erfarenheter och effekter av Covid-19 kommer 2022 att för Lärande och 
familjs del innebär ett tydligt fokus på den sociala samhällsutvecklingen i spåren av 
pandemin.

Ökade behov och nya behov hos barn, unga och vuxna i spåren av pandemin 
förväntas ställa  ytterligare krav på verksamheterna.  
Lärande och familj ser en ökad social oro,  social distansering, isolering, 
arbetslöshet, ansträngd ekonomi för enskilda och familjer, psykisk ohälsa och ökat 
våld i nära relationer. 

Utbildningsverksamheterna kommer tillsammans med Barn- och elevhälsan och 
Individ- och familjeomsorgen att behöva möta ett ökat behov av stöd och 
kompensatoriska insatser för att säkerställa kunskapsutveckling och 
välbefinnande/psykisk hälsa hos barn, unga och vuxna.
Samtidigt måste verksamheterna arbeta förebyggande och möjliggörande för ett 
fortsatt attraktivt, likvärdigt och tillgängligt Ängelholm 

Likvärdig och tillgänglig utbildning, service och tjänster blir därför Lärande och 
familjs utmaningar inför budgetåret 2022.  

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson, verksamhetschefer Fredrik 
Thornberg, Markus Eek, Barbara Boron och Anna Ristovska.

I punkten deltar även representanter från Lärande och familjs samverkansgrupp 
samt ekonomer.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 13 Dnr. FUN 2019/218

Nytt resursfördelningssystem för förskolan

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 2019 att införa ett 
nytt resursfördelningssystem till förskolan från och med den 1 januari 2020. Det 
beslutades även att en uppföljning skulle ske när det nya systemet varit i drift ett år.
Fram till och med 2019 var personalresursen som täcker kostnader för personal, 
beräknad med nyckeltal hänsyn tagen till både barnens ålder och vistelsetid. Det 
nya systemet innebar att personalresursen i stället beräknas enhetligt per barn. Dels 
för att effektivisera administrationen och budgetprognoser, och dels för att den 
största andelen barn redan beräknades efter den högsta vistelsetiden. 
(Driftsresursen beräknades sedan tidigare redan enhetligt per barn och 
grundresursen tilldelas per förskola.)

En uppföljning av både upplevelsen av förändringen från verksamheterna och det 
ekonomiska resultatet redovisas nedan.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2021, § 37
• Tjänsteutlåtande Lärande och familj, den 3 februari 2021
• Bilaga med ekonomisk utvärdering, SST/Ekonomi
• Beslut FUN den 21 november 2019 FUN §120, 2019/218
• Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019, FUN 2019/218

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av det nya resursfördelningssystemet till förskolan.

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj, planeringschef
• Ekonomi & Kvalitet, budgetchef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 14 Dnr. FUN 2019/139

Uppdrag att ta fram riktlinjer för nya skolors och 
förskolors friytor

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2019 att uppdra åt Familje- och 
utbildningsnämnden att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden utreda behovet 
av riktlinjer för nya förskolors och skolors friyta. Vidare beslutades att uppdraget 
ska följas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan senast i augusti 2019. 
Huvuduppdrag Samhälle och huvuduppdrag Lärande och familj har samverkat den 
23 augusti 2019.
Uppföljning av uppdrag till Lärande och familj att ta fram styrdokument för 
nybyggnation av skolor och förskolor skedde i kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019. 
Kommunstyrelsen beslutade då bland annat att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden 
att i samråd med Familje- och utbildningsnämnden och Miljö- och 
tillståndsnämnden arbeta fram förslag till riktlinjer för nya skolor och förskolors 
friyta

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 17 februari 2021
• Förslag till Riktlinjer för storlek på friytor, framtaget av projektgrupp ledd av 

huvuduppdrag Samhälle, daterat den 3 februari 2021.

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson 

Yrkande
Lars Karlsson (S) yrkar med instämmande av Rasmus Waak Brunkestam (C) bifall 
till förslaget. 
Lars Karlsson beviljas lämna protokollsanteckning.

Mötet ajourneras fem minuter.

Mimmi Heinegren (SD) yrkar att ärendet återremitteras till Lärande och familj då 
bollplaner etc. inte bör räknas in i friytor.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på återremissförslaget 
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs, och följande propositionsordning beslutas. Ja-röst för 
avgörande idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstning utfaller 
med 11 ja-röster mot 2 nej-röster. 

Namn Ja Nej
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Lars Karlsson (S) X
Mimmi Heinegren (SD) X
Christel Steinick (M) X
Agneta Normann (M) X
Sofia Gunnarsson (S) X
Kerstin Lingebrant (L) X
Therese Ingvarsson (SD) X
Martin Hultberg (M) X
Ale Holm (S) X
Petra Oddson (KD) X
Eva-Lena Lindell (S) X
Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande X

Därefter ställer ordförande proposition på förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för storlek på friytor som tagits fram av 
projektgruppen.

Reservation
Sverigedemokraterna ser en möjlighet i att optimera användning av mark genom att 
bollplaner kan räknas in i friytan, men vi ser också en fara i att det kan ske utan 
begränsning. Vi menar att det är viktigt att viss friyta reserveras för elevers lugn och 
ro. Vi reserverar oss därför till förmån för eget förslag om återremiss för att få 
komplettering av riktlinjerna så att viss del av sammanlagd friyta, förslagsvis ca 1/3, 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

inte utgörs av bollplaner.
För Sverigedemokraterna
Mimmi Heinegren, Therese Ingvarsson, Camilla Nordström och Patrik Ohlsson 

Protokollsanteckning
Angående beräkning av friytor för årskurs 7-9 så är det S-gruppens uppfattning, att 
i fall skolan, vid schemaläggning, inte lyckas uppnå normen på friyta per elev så är 
det kravet på 30 kvadratmeter som gäller. 
För S-gruppen i FUN
Lars Karlsson
Lennart Johansson (V) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Samhälle
• Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 15 Dnr. FUN 2018/3

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

Ärendebeskrivning
En av Moderaternas ersättare i Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 
avsagt sig uppdraget, och en ny ersättare ska väljas.

Beslutsunderlag
• Tjänstutlåtande daterat den 22 januari 2021

Yrkande
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att nämnden väljer Agneta 
Normann till ny ersättare i arbetsutskottet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som ny ersättare i Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott välja Agneta 
Normann (M).

Beslutet ska expedieras till
• Den valda
• Sekreterare fvb till HRC 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 16 Dnr. FUN 2019/21

Val av kontaktpersoner från Familje- och 
utbildningsnämnden inom nämndens ansvarsområde

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslöt den 31 januari 2019, § 14, att utse 
kontaktpersoner till verksamheterna inom Lärande och familj. Då ledamoten från 
(S) som valdes som kontaktperson för Munka Ljungby och Strövelstorps 
rektorsområden har avsagt sig sin plats i nämnden, ska ny kontaktperson väljas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021

Yrkande
Lars Karlsson (S) föreslår att Malin Odelsheim (S) väljs till uppdragen.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att som ny kontaktperson till Munka Ljungby och Strövelstorps rektorsområden 
välja Malin Odelsheim (S).

Beslutet ska expedieras till
• Den valda
• Berört rektorsområde
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Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 17 Dnr. FUN 2020/161

Redovisning av Lex Sarah juli-december 2020

Ärendebeskrivning
Redovisning av Lex Sarah rapporteringar ska ske kontinuerligt till Familje- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 februari 2021, § 38
• Tjänsteutlåtande daterad den 28 januari 2021

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av Lex Sarah.

Beslutet ska expedieras till
Verksamhetsutvecklare ASD



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 18 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

Ärendebeskrivning
 Aktuell Covidsituation gällande när-/fjärr-och distansundervisning och för 

skolskjuts och skolmåltider
 Enkätsvar för trivsel i skolan visar  Åk 3 93,1% , Åk 6 93,1%, Åk 9 92,5%

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
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2021-02-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 19 Dnr. FUN 2021/17

Anmälningsärenden

Familje- och utbildningsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav 
följande anmäls;

1. Verksamhetsberättelse 2020 Personligt Ombud
2. Fältrapport januari 2021
3. Beslut KF 2021-01-25 – Lönerevision 2020
4. Beslut KS 2021-02-03 - Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 20 Dnr. FUN 2021/16

Delegationsbeslut 2021

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

1. Rapport delegeringsbeslut från gymnasieskolan januari 2021
2. Delegationsbeslut januari 2021 för Lärande och familj från Evolution
3. Protokoll från Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott januari 2021
4. Delegationsbeslut januari 2021 för IFO från Procapita

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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