
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-10-29

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2020-10-29, kl. 15:30 – 16:50

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Gunnel Aidemark (L)

Övriga närvarande:  Susanne Danielsson, teamchef, §§ 290-302
Sanna Ghrieb, enhetschef, § 303
Fredrica Hass-Bergendorff, kvalitetsstrateg, §§ 304-305
Barbara Boron, verksamhetschef, §§ 290-302
Jonas Trulsson, planeringschef
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 288-306

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 utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2020-10-29

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-30

Datum för anslags nedtagande: 2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

288 Justerare

289 Ärendelista

290-
302

Enskilda ärenden 2020/2

303 Svar på uppdrag till Lärande och familj att ta fram och implementera en 
modell likt "Stockholmsmodellen" för ökade möjligheter till lagföring av 
IS-återvändare eller andra så kallade återvändare vid misstanke om 
folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten

2019/197

304 Uppföljning Intern kontroll 2020 2019/286

305 Intern kontrollplan 2021 2020/239

306 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2020/29
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 288

Justerare

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

____
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FUNAU § 289  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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FUNAU § 290-302 Dnr. FUN 2020/2 

Enskilda ärenden

____
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FUNAU § 303 Dnr. FUN 2019/197 

Svar på uppdrag till Lärande och familj att ta fram 
och implementera en modell likt 
"Stockholmsmodellen" för ökade möjligheter till 
lagföring av IS-återvändare eller andra så kallade 
återvändare vid misstanke om folkmord, krigsbrott 
och brott mot mänskligheten

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 2019 att Lärande 
och familj ska ta fram och implementera en modell likt "Stockholmsmodellen" för 
ökade möjligheter till lagföring av IS-återvändare eller andra så kallade återvändare 
vid misstanke om folkmord, krigsbrott och brott mänskligheter. Stockholms stad 
har arbetar fram en modell kring hur kommuner kan arbeta för att bidra i arbetet 
med att lagföra IS-återvändare. Modellen har arbetats fram tillsammans med 
Riksenheten för Internationell och Organiserad brottslighet och Polisens 
Krigsbrottskommission. Lärande och familj har tagit del av Stockholmsmodellen i 
form av en PM och tagit fram ett förslag på implementering i Ängelholms 
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 21 oktober 2020
Utredning och förslag på implementering av Stockholmsmodellen
PM Stockholm stad
Beslut FUN, daterat den 21 november 2019, FUN 2019/197, § 21
Ordförandeförslag från Sven-Ingvar Borgquist (M) daterat den 3 oktober 2019

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Sanna Ghrieb, Verksamhetschef Barbara Boron

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att uppdraget är besvarat, samt
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att överlämna beslut om implementering av instruktioner och delegationer till 
Kommunstyrelsen

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Lärande och familj
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FUNAU § 304 Dnr. FUN 2019/286 

Uppföljning Intern kontroll 2020

Ärendebeskrivning
Internkontrollarbetet är i grunden ett kvalitetsarbete som bygger på resultatet av 
verksamhetens årligen genomförda riskanalyser. Riskanalysen är ett viktigt verktyg 
för att identifiera och förebygga risker i verksamheten innan någon negativ 
händelse inträffar eller att verksamheten arbetar med fel saker eller på fel sätt. 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala 
målen nås. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte 
begränsad till uppföljning av ekonomi.

Inför 2020 fastställde Familje- och utbildningsnämnden intern kontrollplan för 
berörda verksamheter inom Lärande och familj. Internkontrollplanen innehåller 
vilka rutiner och företeelser som ska kontrolleras, vilka kontrollmoment som ska 
utföras samt metod, frekvens och risk i det som kontrolleras. Intern kontroll i den 
vidare bemärkelsen innebär även att antagna mål för verksamheten följs upp. I 
Ängelholms kommun sker denna uppföljning i nämndernas verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020
Rapporter Intern kontroll 2020

Föredragande tjänsteperson
Kvalitetsstrateg Fredrica Hass-Bergendorff

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna återrapportering av intern kontroll 2020. 

Beslutet ska expedieras till
Chef Lärande och familj
Verksamhetschefer
Verksamhetsutvecklare MT, A-SD
Samordnare Kvalitet och utveckling FHB
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FUNAU § 305 Dnr. FUN 2020/239 

Intern kontrollplan 2021

Ärendebeskrivning
Intern kontroll utgör en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. Riskanalys 
genomförs varje höst som ett underlag för nästkommande års interna kontroll-plan. 
Internkontrollplan för 2021 tas fram och beslutas i respektive nämnd innan 
årsskiftet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj den 20 oktober 2020
Interna kontrollplaner för 2021 från respektive verksamhetsområde

Föredragande tjänsteperson
Kvalitetsstrateg Fredrica Hass-Bergendorff

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna Lärande och familjs förslag på intern kontrollplan 2021.

Beslutet ska expedieras till
Verksamhetschefer Lärande och familj
Verksamhetsutvecklare Lärande och familj
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FUNAU § 306 Dnr. FUN 2020/29 

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Planeringschef Jonas Trulsson och chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson 
informerar om aktuellt läge angående Covid-19.

Jonas informerar vidare om att Lärande och familj varit remissinstans för en 
promemoria gällande att stärka barnperspektivet för barn i skyddat boende.

____
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