
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-18

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2020-06-18, kl. 10:00-11:15

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M),ordförande
Rasmus Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Jan-Olof Sewring (M)
Agneta Normann (M)
Sofia Gunnarsson (S)
Petra Oddson (KD)
Ale Holm (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Therese Ingvarsson (SD)
Kerstin Lingebrant (L), tjänstg. ers. för Gunnel Aidemark (L)
Mats Widén (C), tjänstg. ers. för Hannes Petersson (M)
Eva-Lena Lindell (S), tjänstg. ers. för Anne Viljevik (S)

Övriga närvarande:  Eva Mellberg, Markus Eek, verksamhetschefer
Frida Wirén, grundskoleutvecklare
Ola Garvell, rektor
Fredrica Hass-Bergendorff, kvalitetssamordnare
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 70-77

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-18

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-25

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämnden

2020-06-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 70        

Justerare

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

____
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Familje- och utbildningsnämnden

2020-06-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 71  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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Familje- och utbildningsnämnden

2020-06-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 72 Dnr. FUN 2020/29   

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Verksamhetschef Eva Mellberg och grundskoleutvecklare Frida Wirén redogör för det 
preliminära slutresultatet för årskurs 9. Jämförelse görs med genomsnittligt meritvärde 3 år 
tillbaka – även uppdelat på flickor och pojkar. 
Slutligen redovisar de läsutveckling för årkurs 1.

Rektor Ola Garvell redovisar en kort kronologisk överblick av situation, organisation, 
erfarenheter och lärdomar under året 2014-2020 för nyanländas lärande i kommunens 
grundskolor.
Han redovisar också vilken förändring som har gjorts för förberedelseklasser efter 2015.

Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson informerar om presidiets träff med
Revisionen, i vilken en första genomgång av genomförd revision avseende 
orosanmälningar redovisades.
Sammanfattningsvis var det företrädesvis en positiv bild som framkom kring arbetet. 
Kontinuerlig uppföljning av orosanmälningar kan dock framledes möjligen beaktas inom 
ramen för nämndens interna kontroll. I samband med detta kom även information från 
Regionen upp om deras interna revision kring samarbetet med BuP och arbetet med 
särskild individuell planering, vilket välkomnas av nämnd och huvuduppdrag. 

Lars-Ola redogör även för att det pågår ett intensivt arbete med budget 2021 och att 
samarbete mellan skola, IFO och Barn- och elevhälsan börjar synas mer konkret.

Ordförande tackar för informationen.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 73 Dnr. FUN 2020/122   

Interkommunal ersättning Fordonsprogrammet 2020

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen kapitel 16 § 50 ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som 
valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara anordnarens självkostnad.
Programpriserna för år 2020 har beräknats utifrån budgeterat antal elever och enligt de 
gemensamma riktlinjer som gäller.

Grundbeloppet avser
 Undervisning
 Lärverktyg
 Elevhälsa
 Måltider
 Lokalkostnader
 Administration

Beslutsunderlag
Utdrar ur arbetsutskottets protokoll den 11 juni 2020, § 140
Tjänsteutlåtande daterat 19 maj 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Markus Eek

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa följande interkommunala ersättning för år 2020 för elever i gymnasieskolan 
som inte är hemmahörande i kommunen:

Fordonsprogrammet, FT 144 319 kr/år

Beslutet ska expedieras till
Ekonom AW
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 74 Dnr. FUN 2019/44   

Dokumenthanteringsplan för Familje- och 
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra 
det som arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då familje- och 
utbildningsnämnden är en ny nämnd som tillkom vid årsskiftet föreligger ett behov av en 
dokumenthanteringsplan för denna.

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge 
överblick och kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som 
är intresserade av att ta del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka 
handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska organiseras och registreras. 
Därtill specificerar den vilka bestämmelser om sekretess som tillämpas, samt innehåller 
formella beslut om bevarande och gallring. Det senare är speciellt viktigt då man enligt lag 
inte får gallra utan ett formellt beslut av myndigheten. Eventuella tidsfrister för gallring 
respektive leverans till kommunarkivet anges också.

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram av berörda tjänstepersoner inom nämndens 
verksamheter i samråd med kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare 
dokumenthanteringsplaner samt de råd som tagits fram av Riksarkivet och SKR.

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 juni 2020, § 141
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet den 11 maj 2020. 
Förslag till dokumenthanteringsplan för familje- och utbildningsnämnden. 

Föredragande tjänsteperson
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

     att anta föreslagen dokumenthanteringsplan, samt

att mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen får göras av 
kommunarkivarien.
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Beslutet ska expedieras till
Kommunarkivarien 
Planeringschef Lärande och familj 
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FUN § 75 Dnr. FUN 2020/28   

Rapport från kontaktpolitiker

Agneta Normann (M) redogör för besök på Kungsgårdsskolan.

____
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FUN § 76 Dnr. FUN 2020/15   

Anmälningsärenden

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

Beslut/Domar
 KF § 100 – Budgetdirektiv 2021-2023.

____
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Familje- och utbildningsnämnden

2020-06-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 77 Dnr. FUN 2020/16   

Delegationsbeslut

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

Anmäls delegationsbeslut angående 
 Ansökan studier Munka Ljungby folkhögskola (Hid 2020/668) 
 Tjänstgörande ersättare för chef Lärande och familj
 Tjänstgörande ersättare för verksamhetschef IFO   

Anmäls delegationsbeslut för 28 maj, 4 juni, 11 juni och 15 juni 2020 från Familje- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.

Anmäls delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut för perioden 1 - 30 maj 2020 från;

 Boendeenheten
 Utredningsenheten, barn- och unga
 Utredningsenheten, vuxen
 Integrationsenheten
 Familjerätten
 Försörjningsstöd – servicekonto
 Kundtjänst – dödsboanmälningar och faderskap

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen

____
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