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FUNAU § 199  

Justerare

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

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-09-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 200  

Ärendelista

Tillkommer Information från Lärande och familj. I övrigt läggs dagordningen med 
godkännande till handlingarna.

____
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FUNAU § 201-222 Dnr. FUN 2020/2  

Enskilda ärenden

______
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FUNAU § 223 Dnr. FUN 2020/131  

Förslag till budget 2021

Ärendebeskrivning
I föreliggande budgetförslag har familje- och utbildningsnämnden tillförts 23,7 mnkr som 
kompensation för ökade antal barn- och elever samt ökade kostnader i samband med 
indexregleringar till privata utförare. Vidare har tillförts beräknade lönekostnadsökningar 
för år 2020 och 2021 på totalt 26,0 mnkr. Inom individ och familjeomsorgen har den 
tillfälliga förstärkning på 5,0 mnkr som finns upptagen budget 2020 utgått i ramunderlaget 
för år 2021. Nettotillskottet för familje- och utbildningsnämndens ram 2021 uppgår 
därmed till 44,7 mnkr.

Fokus och plattform för arbetet som löper som en röd tråd och åskådliggörs tydligt i 
budgetförslaget är stärkt och likvärdig barn- och elevhälsa inom hela huvuduppdraget. För 
att uppnå ett reellt samarbete mellan verksamheterna inom huvuduppdraget krävs barn- 
och elevhälsoteam som konstruktiv arena och bas för utveckling av arbetsformer som 
stödjer såväl individers, tvärprofessionella team som organisationens utveckling. 
Målsättningen är utveckling av huvuduppdraget som genom sitt agila arbetssätt ska bidra 
till samhällets positiva utveckling. Såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser 
ska ske i naturlig samverkan utifrån den enskilda individens behov. Samtliga 
verksamhetschefer har av denna anledning därför sedan januari 2020 ett gemensamt 
uppdrag att tillsammans med berörda chefer och medarbetare arbeta fram och 
implementera en kommunövergripande modell för likvärdig barn- och elevhälsa inom 
huvuduppdrag Lärande och familj och de specifikt berörda verksamhetsformerna.

För att ytterligare förstärka detta arbete och vår helhetssyn samt samverkan för att 
individens behov ska mötas med rätt insats i rätt tid, prioriterar vi specifikt i vårt fortsatta 
gemensamma arbete områden som Aktivitet förebygger, samarbete mellan skola och 
näringsliv, resursteam inom individ och familjeomsorgen, utvecklingsarbete med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och utveckling av programutbud på vår 
gymnasieskola. 

Enligt framtagen, och till budget bilagd sammanställning av lokalbehov, ökar antalet barn 
och elever i förskola och grundskola inom planperioden. Detta innebär att ett stort fokus 
kommer att läggas på att fortsätta arbetet med att utveckla en långsiktig och hållbar 
organisation för likvärdig förskole- och skolverksamhet i kommunen. Inom ramen för 
detta arbete kommer översyn av såväl skolområden som skolenheter och 
skolledningsorganisation att vara avgörande faktorer för att organisationen även på sikt ska 
skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse, samtidigt som budget i balans uppnås. 
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Under kommande år kommer en fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
samt den interna resursfördelningsmodellen inom huvuduppdraget att vara en nyckel i 
arbetet. Målsättningen är rätt insats i rätt tid med stöd av ett kvalitetseffektivt arbetssätt. 
För att detta ska uppnås krävs struktur, kontinuerligt uppföljning samt en konstruktiv 
samverkan mellan samtliga verksamheter inom den kommunala organisationen. 

Vi ser med tillförsikt fram emot planårsperiodens kommunövergripande gemensamma 
arbete för individens och samhällets fortsatta utveckling.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 augusti 2020
Driftbudgetunderlag
Investeringsbudgetunderlag
Kvalitetsdeklarationer
Lokalresursplan 
Samverkansprotokoll den 31 augusti 2020

Föredragande tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson tillsammans med planeringschef Jonas 
Trulsson och ekonomer Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Anneli Westring och Patrik 
Krook. 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till Familje- och utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomer
Chef Lärande och familj
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FUNAU § 224 Dnr. FUN 2020/66  

Ekonomisk avvikelserapport juni 2020

Ärendebeskrivning
Efter första halvåret 2020 kan det konstateras att samtliga verksamheter arbetar intensivt 
för att organisera och strukturera utifrån fastställd budget. Detta arbete, tillsammans med 
antagna åtgärdsplaner, föranleder att huvuduppdraget i dagsläget prognostiserar ett 
väsentligt bättre resultat jämfört med föregående uppföljning (-11,5 mnkr). I föreliggande 
prognos redovisas en negativ budgetavvikelse uppgående till -1,7 mnkr. Bedömningen av 
de pågående processerna är, att en budget i balans uppnås för 2020. För att säkerställa 
fortsatt ekonomisk kontroll på enhets- och verksamhets- samt huvuduppdragsnivå sker 
fortsatt kontinuerliga ekonomiska uppföljningar på samtliga nivåer. De största 
utmaningarna och därmed osäkerheten i nuvarande prognos är verksamhetsområdena 
individ- och familj samt gymnasieskolans interkommunala ersättningar. Insatser för att 
individ- och familj ska lyckas bedriva sin verksamhet och de uppdrag som åligger inom 
verksamhetsområdet inom ramen för tilldelad budget pågår. De senaste
månadernas utveckling kring Corona covid-l9 har dock medfört drastiskt förändrade 
förutsättningar, ökade kostnader och en stor osäkerhet kring de fortsatta volymerna. När 
det gäller strategier och åtgärder för att kompensera de stora kostnaderna för 
gymnasieskolans interkommunala ersättningar pågår sedan ett antal månader tillbaka ett 
intensivt arbete inom verksamhetsområdet och hela huvuduppdraget för att uppnå budget i 
balans. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 augusti 2020.
Ekonomisk avvikelserapport juni 2020

Föredragande tjänstepersoner
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson, tillsammans med ekonomer Weronice 
Rodin, Lars-Göran Nilsson, Anneli Westring och Patrik Krook.

Beslut
Arbetsutskottet förslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för juni månad, samt

att uppdra till Huvuduppdrag Lärande och familj att fortsätta med antagna åtgärdsplaner 
för att uppnå en budget i balans vid kommande årsskifte.

Beslutet ska expedieras till: Chef för Lärande familj och ekonomer 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-09-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 225 Dnr. FUN 2019/233  

Svar på återremiss till FUN att för IFO:s 
verksamhetsområde återkomma med långsiktig plan för 
att komma i ekonomisk balans

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden har i budget 2020, enligt KS 2019-11-11, §200, fått i 
uppdrag, att för Individ- och familjs verksamhetsområde återkomma med en långsiktig 
plan för att komma i ekonomisk balans. 
Efter redovisat svar till KSAU 20-06-24 har Familje- och utbildningsnämnden fått i 
uppdrag att inkomma med nytt svar senast 2020-09-30, där de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna tydliggörs.   
De redovisade åtgärderna i detta tjänsteutlåtande motsvarar en budget i balans fördelat på 
två år 2020-2021.                                                                                                                   

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 20-08-17
Bilaga 1. Utredningsmaterial
Bilaga 2. Åtgärdsplan

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

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagen åtgärdsplan för att på 2 år (2020-2021) nå en budget i balans. 

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj
Barbara Boron, Verksamhetschef IFO
Fredrica Hass-Bergendorff, Kvalitetsstrateg Lärande och familj
Ann-Sofie Damm Erim och Malin Thorsén Verksamhetsutvecklare Lärande och familj
Patrik Krook, ekonom IFO
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FUNAU § 226 Dnr. FUN 2020/155  

Revisionsrapport- Granskning hantering av 
orosanmälningar, svar till revisorerna

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC genomfört 
en granskning av mottagningsfunktionen IFO och orosanmälningar. Granskningens syfte 
har varit att bedöma i vilken utsträckning familje- och utbildningsnämnden säkerställer ett 
ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar. 
Granskningen gäller området barn/ungdom/familj. Arbetet med vuxna ingår inte i 
granskningen. Granskningen avser revisionsåret 2020.
Granskningens sammanfattande bedömning är att familje- och utbildningsnämnden inte 
helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 3 juli 2020
Revisionsrapport, Granskning hantering av orosanmälningar PwC

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm-Erim

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna svar till  revisionen

Beslutet ska expedieras till
Revisionen
Barbara Boron, Verksamhetschef IFO
Sanna Ghrieb, Enhetschef Utredningsenheten
Jessica Svensson, teamchef Utredningsenheten-barn och unga 
Fredrica Hass-Bergendorff, Kvalitetsstrateg
Kommunfullmäktige för kännedom
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FUNAU § 227 Dnr. FUN 2020/13  SN 2011/169

Upphävande av riktlinjer för boendestödet

Ärendebeskrivning
I juni 2019 fick boendeenheten i uppdrag att inventera och kartlägga insatser och behov på 
kort och lång sikt inom ramen för boendestöd. I uppdraget ingick att tydliggöra vad som 
bör inrymmas i insatsen boendestöd och ta fram förslag till vägledning som ska användas 
vid både bedömning och verkställighet av bistånd. Uppdraget har resulterat i en handbok 
för boendestöd.

Nuvarande riktlinjer gällande boendestöd är från 2011 och beslutades i dåvarande 
Socialnämndens arbetsutskott den 19 juli 2011. (§ 365, SN § 186, Dnr 2011/169) 
Riktlinjerna stämmer inte längre överens med de komplexa insatser boendestödet utför 
idag. Det är därför viktigt att dessa riktlinjer ersätts av handboken som hålls aktuell och vid 
behov revideras enligt Ängelholms kommuns riktlinjer för styrdokument p. 7.3.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 4 juni 2020
Beslut, Socialnämnden daterad den 19 juli 2011, § 186 Dnr SN 2011/169
Handbok för boendestöd

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar
 
att tidigare riktlinjer med kriterier för boendestöd beslutade av Socialnämnden den 19 juli 

2011 (Dnr SN 2011/169) upphör att gälla from 2020-09-14 samt,

att insats i form av boendestöd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen ska vara fortsatt
avgiftsfri.

Beslutet ska expedieras till
Barbara Boron Verksamhetschef IFO
Katarina Sundberg Enhetschef Boendeenheten
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FUNAU § 228 Dnr. FUN 2020/161  

Redovisning av Lex Sarah 2019-07 till 2020-06

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 21 augusti 2020

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av Lex Sarah

Beslutet ska expedieras till
Chef för Lärande och familj Lars- Ola Olsson
Verksamhetsutvecklaren Ann-Sofie Damm Erim
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FUNAU § 229 Dnr. FUN 2019/150  

Tidplan och kostnadsberäkning för utfasning av olämpliga 
material i skola och förskola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att ge Familje- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till tidplan och kostnadsberäkning för utfasning av olämpliga 
material i skola och förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj den 18 augusti 2020
Beslut Kommunfullmäktige den 29 april 2019, FUNAU § 75, Dnr FUN 2019/150

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förslag till tidsplan och kostnadsberäkning, samt 

att kostnaderna fördelas inom FUN investeringsbudget för 2021-2023.

Beslutet ska expedieras till
Verksamhetschef förskola och grundskola
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FUNAU § 230 Dnr. FUN 2020/151   

Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 
2021

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdestider, dels för nämnden och 
dels för arbetsutskottet 2021.

Arbetsutskott
14 januari 11 februari
11 mars 15 april
12 maj - onsdag 10 juni
15 juli 12 augusti
26 augusti 16 september
14 oktober 11 november
9 december 21 december - tisdag

Nämnd
28 januari 25 februari
25 mars 29 april
27 maj 24 juni – kl. 09.00
9 september 28 oktober
25 november 16 december

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 29 juni 2020

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna sammanträdestider för 2021.

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
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FUNAU § 231 Dnr. FUN 2020/29  

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Planeringschef Jonas Trulsson informerar om aktuella lokalärenden;
 Förskola Nya Tegelgården
 Eventuell förskola Karlsgården
 Hjärnarps idrottshall
 Villanskolans utemiljö

____
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