
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-06-23 
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Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande 

Rasmus Waak Brunkestam (C) 
Lars Karlsson (S) 
Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) 
Petra Oddson (KD) 
Mimmi Heinegren (SD) 
Therese Ingvarsson (SD) 
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Ale Holm (S) 
Malin Odelsheim (S) ersätter Eva-Lena Lindell (S) 
Christel Steinick (M) ersätter Hannes Petersson (M) 
Peter Storgaard (KD) ersätter Martin Hultberg (M) 
 

Ersättare: Kristina Coloka (S) 
Kjell-Åke Mårtensson (SD) 
Albin Corén (SD) 
 

Övriga närvarande: Frida Wirén, grundskoleutvecklare 
Daniel Nilsson, Barbara Boron, Fredrik Thornberg och Markus 
Eek, verksamhetschefer 
Jonas Trulsson, planeringschef 
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj 
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 

Paragrafer: 65-78 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Sven-Ingvar Borgquist, Ordförande 
Rasmus Waal Brunkestam, Justeringsperson 
Lars Karlsson, Justeringsperson 
Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare 

 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-06-29 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-07-21 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 65  

Justerare 

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

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 66  

Ärendelista 

Ärende nr 9: Ersättningslokaler för förskolorna Junibacken och Lönndalen utgår. 
Ärendelistan läggs därefter med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 67 Dnr. FUN 2022/1 

Avstämning utifrån budgetdirektiven  - information 

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om de ekonomiska 
förutsättningarna enligt budgetdirektiv  

• Nettoram 2022 uppräknad med 2,2 % som kompensation för löner och 
övriga kostnadsökningar 

• FUN tillförs 11,5 mnkr årligen för demografisk resursfördelning 
• IFO tillförs 5,0 mnkr årligen 
• Generella statsbidrag 
• Budgetmedel för hyreskostnader finns avsatt under KF 

Vidare informeras om de satsningar som önskas göra och som ännu inte ryms 
inom ram. Satsning på förstärkt barn- och elevhälsa kommer att ske redan under 
hösten 2022. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 68 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 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 12 maj 2022, § 131 
• Tjänsteutlåtande den 11 maj 2022 
• Ekonomisk rapport april 2022 - driftbudget 
• Ekonomisk rapport april 2022 - investeringsbudget 

Föredragande tjänsteperson 
Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonomer 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 69 Dnr. FUN 2021/230 

Svar på uppdrag att ta fram modell för trygghet och 
trivsel i skolan 

Ärendebeskrivning 
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 25 november 2021 att uppdra åt 
Lärande och familj att redogöra för hur förskolor och skolor arbetar mot 
diskriminering och kränkande behandling samt hur arbetet sker för ökad trygghet 
och trivsel. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2022, § 149 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 juni 2022. 
• Arbetsmodell och instruktion för främjande av likabehandling, trygghet och 

trivsel samt förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling daterad den 1 juni 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Fredrik Thornberg 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) yrkar med instämmande av Mimmi Heinegren (SD) bifall till 
förslaget. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att  godkänna ”Arbetsmodell och instruktion för främjande av likabehandling, 
trygghet och trivsel samt förebyggande av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling” som svar på uppdraget. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdragschef Lärande och familj 
• V-chefer för Gymnasieskolan, Grundskolan, Grundsärskolan och Förskolan. 
• Planeringschef  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 70 Dnr. FUN 2022/105 

Preliminära betygsresultat 

Grundskoleutvecklare Frida Wirén och verksamhetschef Daniel Nilsson informerar 
om de preliminära betygsresultaten för grundskolan. Rikets resultat kommer först 
till hösten.  

De preliminära resultaten visar att pojkarna har en positiv trend och att 
gymnasiebehörigheten är något högre i år jämfört med förra året. Sommarskolan 
brukar generera ytterligare ca 3 %. 

Verksamhetschef för gymnasieskolan Marks Eek redogör för betygen i svenska, 
engelska och matematik. Ett stort arbete har påbörjats i matematik. Sommarskolan 
avslutas idag och är inte med i statistiken. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 71 Dnr. FUN 2018/4 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger Familje- 
och utbildningsnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad 
bokföring för person som är omhändertagen enligt 2 § i Lagen som särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
 
Den 1 september 2018 trädde nya och moderna adoptionsregler ikraft. Syftet med 
de nya adoptionsreglerna är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre 
förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på 
rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2022, § 148 
• Tjänsteutlåtande daterad den 25 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Barbara Boron 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen. 
 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Enhetschef SG 
• Familjerättssocionom TS 
• Nämndsekreterare för revidering 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 72 Dnr. FUN 2022/106 

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomförs årligen genom 
enkätundersökning och årsredovisning.   

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör ett prioriterat område i  Lärande och 
familjs verksamhetsplan 2021. Inom området ”attraktiv arbetsgivare” är Årlig 
uppföljning av SAM, medarbetarenkäten, framtagandet av OSA-mål och arbetet 
med Heltid som norm, exempel på insatser som skrivs fram i 
Verksamhetensplanens handlingsplan.  

LOF Verksamhetsplanen med dess handlingsplan följs upp kontinuerligt i såväl 
samverkan HSG som i LOF ledningsgrupp.  

Enkätundersökning SAM genomförs under oktober/november varje år.  Denna 
delas in i 2 delar.   Del 1 besvaras av ansvarig chef i samverkan med 
skyddsombud och/eller medarbetare på APT (arbetsplatsträff). Del 2 besvaras 
av samverkansgruppen som chefen leder/är ordförande för.  

Resultatrapporter av enkätsvar tas fram på övergripande kommunnivå och per 
huvuduppdrag/Servicestöd. På enhetsnivå ansvarar varje chef för att 
enkätsvaren sparas och redovisas/återkopplas.  

 Åtgärdsplaner med aktiviteter baseras på enkätsvar. För del 1 tar samtliga chefer 
med personalansvar tillsammans med sina medarbetare och skyddsombud fram 
en åtgärdsplan med aktiviteter för det som inte kan åtgärdas omedelbart. 
Åtgärdsplanen följs upp på APT (arbetsplatsträffar).  

För del 2 tar samtliga samverkansgrupper fram en åtgärdsplan med aktiviteter 
för det som inte kan åtgärdas omedelbart. Samverkansgruppen ansvarar för att 
följa upp aktiviteterna.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 15 juni 2022. 
Årlig uppföljning SAM, Lärande och familj 2021 
Åtgärdsplan SAM, Lärande och familj, 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

 att med godkännande lägga det systematiska arbetsmiljöarbetet i form av 
resultatrapport 2021 och åtgärdsplan 2022 för Lärande och familj till handlingarna. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 73 Dnr. FUN 2022/122 

Ny huvudman för Barnhagens förskola 

Ärendebeskrivning 
Barnhagens förskola är belägen i en villa i Björkhagen och har haft som mest ca 25 
barn placerade. Den drivs i dag av ett föräldrakooperativ i form av ekonomisk 
förening. Styrelsen meddelade kommunen i slutet på 2021 att de tänker överlåta 
huvudmannaskapet för förskolan eftersom det råder ett bristande intresse från 
föräldrar att engagera sig. Deras plan var då att överlåta verksamheten till en ny 
fristående huvudman. 
De har haft dialoger med två olika fristående huvudmän (en från Höganäs 
kommun och en från Ängelholms kommun) men båda dessa har dragit sig ur 
processen. 
Lärande och familj har sedan maj månad haft en intensiv dialog med Barnhagens 
styrelse om att utreda förutsättningarna för ett övertagande med Ängelholms 
kommun som ny huvudman. Förslaget är nu att Ängelholms kommun blir ny 
huvudman från den 1 augusti tills ny förskola är klar på Valhall Park under 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 16 juni 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Jonas Trulsson  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att Ängelholms kommun blir ny huvudman för Barnhagens förskola från och 
med den 1 augusti 2022 samt 

att  Barnhagens förskola upphör i samband med att ny förskola etableras på 
Valhall Park. 

att  godkännande för Kooperativet Barnhagen i Vejbystrand Ekonomisk 
förening att bedriva förskola upphör den 1 augusti 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kooperativet Barnhagen i Vejbystrand Ekonomisk förening 
• Planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 74 Dnr. FUN 2019/24 

Val av ny kontaktperson till fristående förskolan 
Englakronan 

Ärendebeskrivning 
Sofia Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdraget i Familje- och utbildningsnämnden. 
Hon har haft uppdrag som kontaktperson till fristående förskolan Englakronan 
varför ny kontaktperson ska utses. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 

Yrkande 
Lars Karlsson (S) föreslår att Kristina Coloka (S) väljs till ny kontaktperson. 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att välja Kristina Coloka till ny kontaktperson till Englakronans förskola. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Förskolan Englakronan 
• Den valda 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 75 Dnr. FUN 2022/12 

Rapport från kontaktpolitiker 2022 

Lars Karlsson (S) informerar om sitt kontaktbesök på Nyhemsskolan. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 76 Dnr. FUN 2022/11 

Information från Lärande och familj 2022 

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om arbets- och 
utvecklingsorganisation inom huvuduppdraget. 

Verksamhetschef Daniel Nilsson informerar om Skolinspektionens granskningar av 
tre grundskolor och grundsärskolan. De har tittat på rektors ledarskap, utveckling 
och kvalitet, trygghet och studiero och betygssättning.  

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 77 Dnr. FUN 2022/9 

Delegationsbeslut april och maj 2022 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2022 
• Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita april 2022 
• Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution april 2022 
• Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita maj 2022 
• Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution maj 2022 

Beslut 
Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att ha tagit del av redovisningen av delegationsbeslut för april och maj 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Familje- och utbildningsnämnden 
2022-06-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

FUN § 78 Dnr. FUN 2022/10 

Anmälningsärenden 2022 

• Protokoll programråd EEL 2022-04-21 
• Beslut KS 2022-04-06 - Ekonomisk rapport per februari 2022 med bilaga 
• Beslut KF 2022-04-25 - Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden 

på vakant plats  SD  
• Beslut KF 2022-04-25 - Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 

kommunens nämnder och styrelser 2021 
• Beslut KF 2022-04-25 - Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 
• Beslut KF 2022-05-30 - Budgetdirektiv 2023-2025 

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