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FUNAU § 9                           

Enskilda ärenden
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FUNAU § 10                  Dnr   FUN 2020/17  

Enskilda anmälningsärenden till FUNAU 2020

Enskilda inkomna handlingar anmäls enligt lista.
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FUNAU § 11                  Dnr   FUN 2020/20  

Uppföljning Intern kontroll 2019

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 2019 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 16 januari 2020

Kvalitetssamordnare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familj och utbildningsnämnden besluta

att godkänna återrapportering av intern kontroll 2019, samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

_____

Beslutet expedieras till:
Chef Lärande och familj
Verksamhetschefer
Verksamhetsutvecklare MT, A-SD
Kvalitetssamordnare FHB
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FUNAU § 12                  Dnr   FUN 2020/4  

Interkommunal ersättning 2020 förskola och fritids

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem fastställs 
enligt 8 kap 17§ respektive 14 kap 14§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån 
likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige 
gällande budgetår 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att interkommunal ersättning för barn placerade i förskola och fritidshem fastställs enligt 
beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUNAU § 13                  Dnr   FUN 2020/5  

Interkommunal ersättning 2020 förskoleklass och grundskola

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och grundskola fastställs 
enligt 10 kap 34§ respektive 9 kap 16§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån 
likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för Familje- och utbildningsnämnden som 
beslutats av kommunfullmäktige gällande budget 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att interkommunal ersättning avseende förskoleklass och grundskola år 1-9 fastställs enligt 
beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att eventuella tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter ansökan

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUNAU § 14                  Dnr   FUN 2020/6  

Interkommunal ersättning 2020 gymnasieskolan

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
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppen

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2020 för elever i gymnasieskolan som 
inte är hemmahörande i kommunen.

BF Barn- och Fritidsprogrammet 126 679
BA Bygg- och anläggningsprogrammet 134 330
BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon 195 261
EE El- och energiprogrammet 110 532
EK Ekonomiprogrammet   90 224
ES Estetiska programmet inriktning bild 128 734
HA Handels- och administrationsprogrammet 113 522
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HV Hantverksprogrammet  115 724
IN Industritekniska programmet 148 019
IM Introduktionsprogrammet 140 923*
NA Naturvetenskapsprogrammet 112 405 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 169 602
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   90 048
TE Teknikprogrammet   94 953

* Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och 
anordnarkommun.

Tilläggsavgifter
För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad:

Lagidrott 12 500
Individuell idrott 15 000

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUNAU § 15                  Dnr   FUN 2020/7  

Interkommunal ersättning 2020 grundsärskola och fritidshem

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande grundsärskola samt särskolans 
fritidshem fastställs enligt 11 kap. 33§ resp. 14 kap. 14§ skollagen. Bidragen är framräknade 
utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutats av 
kommunfullmäktige gällande budgetår 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppet

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa interkommunal ersättning budgetår 2020 för elev i grundsärskola, träningsskola 
och särskolans fritidshem enligt de i tjänsteutlåtandet angivna beloppen

att i de fall eleven har egen personlig assistent reducera den interkommunala ersättningen med 
75 % av den beräknade kostnaden för elevassistens, samt

att i förekommande fall debitera hemkommunen självkostnaden för skolskjuts

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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FUNAU § 16                  Dnr   FUN 2020/8  

Interkommunal ersättning 2020 gymnasiesärskola Individuellt 
program

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 
kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutas av 
kommunfullmäktige gällande budgetår 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppen 

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att överenskommelse för varje enskild elev inom gymnasiesärskolans individuella program 
görs med utgångspunkt i tjänsteutlåtandets framräknade schablonbelopp mellan 
hemkommunen och Ängelholms kommun, samt

att i förekommande fall debitera självkostnad för skolskjuts

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-23

Familje- och utbildningsnämndens 
AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUNAU § 17                  Dnr   FUN 2020/9  

Interkommunal ersättning 2020 gymnasiesärskola Nationellt 
program

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 
kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som beslutas av 
kommunfullmäktige gällande budgetår 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2020
Specifikation av bidragsbeloppen 

Ekonom Anneli Westring redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2020 för elev i gymnasiesärskolans 
nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att tilläggsbelopp för gymnasiesärskolans nationella program prövas i varje enskilt fall

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonom AW
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