
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-25

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm och via Teams, 2021-03-25, 
kl. 14:00 – 16.45

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

Ersättare: Camilla Olsson (C)
Camilla Nordström (SD)
Kerstin  Lingebrant (L)
Dorthe Sjöholm (SD)
Tonny Arvidsson (M)
Lennart Johansson (V)

Övriga närvarande:  Fredrik Thornberg, Markus Eek och Anna Ristovska, 
verksamhetschefer, § 23
Barbara Boron, verksamhetschef, § 23-25
Jonas Trulsson, planeringschef, §§ 23-28
Patrik Krook, Weronice Rodin, Anneli Westring och Lars-Göran 
Nilsson, ekonomer, § 23
Fredrica Hass Bergendorff, utvecklingsledare, § 23
Christine Lennartsson och Susanne Danielsson, teamchefer, § 24
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429)
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare (rum 429)
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Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Mimmi Heinegren Paragrafer: 21-31

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam,  Mimmi Heinegren 

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-29

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 21  

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Mimmi Heinegren (SD) väljs att justera dagens 
protokoll.

____
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FUN § 22  

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 23 Dnr. FUN 2021/1

Presentation av budgetförutsättningar 2022 - 2024

Ärendebeskrivning
Samtliga verksamhetschefer informerar om nulägesbild gällande ekonomi och 
framtida utmaningar, samt de prioriterade områdena:

 Kunskapsstaden Ängelholm
 Tillgängliga och kvalitetseffektiva hemmaplanslösningar
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 Organisationsutveckling

Vidare informeras om investeringar, lokaler och om utemiljöer för förskola och 
grundskola.

Chef för lärande och familj sammanfattar att med utgångspunkt i Familje- och 
utbildningsnämndens utvecklingsmål arbetar Lärande och familj tillsammans för att 
erbjuda Ängelholms barn, unga och vuxna kvalitetseffektiva tjänster och service 
med god tillgänglighet. På så vis bidrar Lärande och Familj till ett tryggt, likvärdigt 
och inkluderande Ängelholm.

Ett dokument är under framtagande som mer i detalj redovisar förutsättningarna.

Föredragande tjänstepersoner
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj, Barbara Boron, Fredrik Thornberg, 
Markus Eek, Anna Ristovska, verksamhetschefer, Jonas Trulsson, planeringschef.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
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FUN § 24 Dnr. FUN 2021/69

Information om arbetet med ungdomar i riskzonen

Ärendebeskrivning
Information ges om arbetet med ungdomar i beroende och kriminalitet och den 
täta samverkan som finns med Maria Skåne Nordväst, polisen och fältgruppen. 

Det redovisas nuläge -vad som erbjuds idag, och önskvärt läge - att utveckla nya 
arbetsmetoder och att ha en sammanhängande vårdkedja.

Föredragande tjänsteperson
Susanne Danielsson och Christine Lennartsson, teamchefer

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 25 Dnr. FUN 2021/70

Information om Englamark

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Barbara Boron informerar om att upphandling har gjorts av 
driften av Englamark från och med 1 mars. Ny vårdgivare är Våga Va i Ljungby. 
Behandling kommer att ske i Ljungby med eftervård och anhörigstöd på 
hemmaplan. Behandling kommer att gälla personer från 20 år och uppåt. 
Englamark ska vara inkluderad i kommunen socialtjänst. 

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
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FUN § 26 Dnr. FUN 2020/240, KS 2020/394

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande slöjförbud i förskolan och 
grundskolan som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så 
som niqab och burka i Angelholms kommunala grundskolor och förskolor, 
gällande för både skolpersonal och elever.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 2021-03-30.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2021, § 79
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/394.
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KF §163, KS 

2020/394.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla 
motionen. 
Ale Holm (S) yrkar med instämmande av Rasmus Waak Brunkestam (C) och 
Gunnel Aidemark (L) bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden beslutar enligt Ale Holm med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande propositionsordning beslutas. Den som avser att 
rösta på Ale Holms med fleras yrkande röstar ja, och den som avser att rösta på 
Mimmi Heinegrens yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster mot 2 nej-röster enligt nedan

Namn Ja Nej
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Johnny Nguyen X
Mimmi Heinegren (SD) X
Hannes Petersson (M) X
Agneta Normann (M) X
Malin Oldelsheim (S) X
Gunnel Aidemark (L) X
Therese Ingvarsson (SD) X
Martin Hultberg (M) X
Ale Holm (S) X
Christel Steinick (M) X
Eva-Lena Lindell (S) X
Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande X

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan.
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2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen.

Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om konventionen kan ses som ett 
pålitligt verktyg för att motverka framväxten av parallella samhällen i Sverige och 
andra delar av EU till följd av krav på och upprätthållande av särrättigheter med 
kulturella och religiösa förtecken.

Den värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. 
Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång.

Sverigedemokraterna anser att det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för 
jämställdhet om flickor ska sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan 
genom den islamiska slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan 
och inte män är just en markering om att samhället inte ska vara jämställt.

Men hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Ängelholm
Mimmi Heinegren (SD) Therese Ingvarsson (SD)
Dorthe Sjöholm (SD) Camilla Nordström (SD

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Planeringschef Jonas Trulsson
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FUN § 27 Dnr. FUN 2020/220

Initiativärende från Liberalerna angående skola med 
idrottsprofil i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Liberalerna lämnade den 3 september 2020 in ett initiativärende angående skola 
med idrottsprofil i Ängelholms kommun. Liberalerna i Ängelholm föreslår att 
Familje- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda möjligheterna till ökat 
samarbete mellan skola och föreningar och likaså att förlägga utbildning/del av 
utbildning till Arenastaden.
Familje- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2020 att uppdra åt 
Lärande och familj att utreda initiativärendet.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2021, § 80
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021.
• Beslut, Familje- och utbildningsnämnden daterat den 11 september 2020.
• Initiativärende, Liberalerna, daterat den 3 september 2020

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Yrkande
Ale Holm (S) yrkar med instämmande av Mimmi Heinegren (SD) och Gunnel 
Aidemark (L) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utredningen samt

att en fördjupad utredning angående skola med idrottsprofil ska göras. Den 
fördjupade utredningen bör innehålla:
1. Att undersöka möjligheter till att samordna utbildning och idrott i Arenastaden
2. Att undersöka vilket intresse som finns bland kommunens rektorer, lärare, 
elever, vårdnadshavare och föreningar.
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Beslutet ska expedieras till
• Liberalerna
• Planeringschef Jonas Trulsson
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FUN § 28 Dnr. FUN 2021/58

Pedagogisk omsorg

Ärendebeskrivning
Pedagogisk omsorg regleras under ”Annan pedagogisk verksamhet” i 25 kap i 
skollagen. I 2 § står att Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta 
skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 
I Ängelholms kommun har denna verksamhetsform minskat drastiskt det senaste 
decenniet, speciellt sedan den nya skollagen infördes 2011 och förskolan fick en ny 
läroplan 2018 som ställer högre krav på utbildning än tidigare. Efterfrågan minskar 
och rekryteringen av dagbarnvårdare har blivit allt svårare. I dag har vi bara 2 
dagbarnvårdare kvar. De kvarvarande bedriver pedagogisk omsorg inom 
Förskoleområde Norr. (f.d. Rebbelberga Ro).
På grund av en förestående pensionsavgång och inget utfall av rekrytering av ny 
dagbarnvårdare kommer endast en dagbarnvårdare finnas kvar i augusti 2021. 
Detta är en orimlig situation för den kvarvarande dagbarnvårdaren varför det inte 
längre är möjligt att erbjuda denna omsorgsform efter sommaren.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2021, § 81
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterad den 2 mars 2021
• Rapport 1 från Rektor Camilla Follrud, daterad den 6 oktober 2020
• Rapport 2 från Rektor Camilla Follrud, daterad den 8 februari 2021

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ale 
Holm (S) yrkar med instämmande av Gunnel Aidemark (L) och Rasmus Waak 
Brunkestam (C) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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Omröstning begärs och följande propositionsordning beslutas. Den som avser att 
rösta på Ale Holms med flera yrkande röstar ja, och den som avser att rösta på 
Mimmi Heinegrens yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster mot 2 nej-röster enligt nedan

Namn Ja Nej
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Johnny Nguyen X
Mimmi Heinegren (SD) X
Hannes Petersson (M) X
Agneta Normann (M) X
Malin Oldelsheim (S) X
Gunnel Aidemark (L) X
Therese Ingvarsson (SD) X
Martin Hultberg (M) X
Ale Holm (S) X
Christel Steinick (M) X
Eva-Lena Lindell (S) X
Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande X

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att från den 1 augusti 2021 och tills vidare inte erbjuda pedagogisk omsorg som 
alternativ till förskola eller fritidshem.

Reservation
Vi Sverigedemokrater anser att det är viktigt med valfrihet och fortsatt möjlighet 
för eventuella aktörer att ansöka om att bedriva pedagogisk omsorg.

Det är av stor vikt att möjligheten att ansöka inte tas bort, och att kommunen 
fortsatt erbjuder denna möjlighet.

Men hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till ärendet.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Ängelholm
Mimmi Heinegren (SD) Therese Ingvarsson (SD)
Dorthe Sjöholm (SD) Camilla Nordström (SD
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Beslutet ska expedieras till
 Förskoleområde Norr, rektor Camilla Follrud
 Verksamhetschef Fredrik Thornberg
 Planeringschef Jonas Trulsson
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FUN § 29 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Chef för Lärande och familj, Lars-Ola Olsson informerar 

 Pågår intensivt arbete inför budget 2022
 Stabilt läge i verksamheterna vad avser Covid-19
 Närundervisning på gymnasieskolan utökas efter påsk
 Gymnasieelever erbjuds lovskola för att få hög måluppfyllelse
 Grundskolan återgår i stort sett till närundervisning efter påsk
 Under förutsättning att  KS fattar beslut 7 april om Coronamiljarden kan 

4 mnkr fördelas till Lärande och familj (2 mnkr till grundskolan, 1 mnkr till 
gymnasieskolan och 0.5 mnkr till vuxenutbildningen. Övriga insatser är 
bland annat till lovskola, läxhjälp och insatser från Barn- och Elevhälsan)

 2 mnkr är beviljade från staten för läxhjälp under 2021

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
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FUN § 30 Dnr. FUN 2021/16

Delegationsbeslut 2021

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

1. Delegationsbeslut februari 2021 för Lärande och familj från Evolution
2. Protokoll från Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott februari 

2021
3. Delegationsbeslut februari 2021 för IFO från Procapita

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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FUN § 31 Dnr. FUN 2021/17

Anmälningsärenden

1. Beslut KS 2021-03-03 Modell för ökade möjligheter till lagföring vid 
misstanke om folkmord  krigsbrott eller brott mot mänskligheten

2. Protokoll programråd Bygg- och anläggningsprogrammet 2021-03-02

3. Brev om pedagogisk omsorg

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
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