
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-10-01

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum Loke, Kuvettgatan Ängelholm, 2020-10-01, kl. 08:30 – 11:30

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

Övriga närvarande:  Susanne Danielsson, teamchef §§ 256-268
Verksamhetschef Barbara Boron §§ 254-268, 272
Tf chef Lärande och familj, Jonas Trulsson
Sekreterare Mattias Fyhr
Sekreterare Kerstin Björkäng Wirehed

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 254-272

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-10-01

Familje- och utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU

Sammanträdesdatum: 2020-10-01

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-06

Datum för anslags nedtagande: 2020-10-28

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

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

2542 Justerare

255 Ärendelista

256-
268

Enskilda ärenden 2020/2

269 Enskilda anmälningsärenden till FUNAU 2020 2020/17

270 Ekonomisk avvikelserapport, delårsrapport augusti  2020 2020/66

271 Svar på initiativärende från (SD) gällande användning av digitala 
hjälpmedel som förstahandsval vid studiehandledning på modersmål

2019/214

272 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2020/29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 254  

Justerare

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

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 255  

Ärendelista

Tillkommer en punkt med information från Lärande och familj.

Arbetsutskottet godkänner att nämndsekreterare Mattias Fyhr deltar på dagens 
sammanträde.

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 256-268  

Enskilda ärenden

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 269  

Enskilda anmälningsärenden till FUNAU 2020

Enskilda inkomna anmälningsärenden anmäls enligt lista.

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 270 Dnr FUN 2020/66  

Ekonomisk avvikelserapport, delårsrapport augusti  2020

Ärendebeskrivning
Inom familje- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter arbetas det intensivt för att 
organisera och strukturera utifrån fastställd budget. I den ekonomiska avvikelserapporten 
för juni månad kunde resultatet av detta arbete konstateras, varvid den prognostiserade 
avvikelsen kunde sättas till -1,7 mnkr (-11,5 april). Dock har de senaste månadernas 
utveckling kring Corona covid-l9 medfört drastiskt förändrade förutsättningar inom 
individ- och familjeomsorgen, med ökade kostnader och en stor osäkerhet kring de 
fortsatta volymerna. I föreliggande prognos förväntas en ekonomisk avvikelse vid årets slut 
på -5,0 mnkr för familje-och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. De fortsatt 
största utmaningarna och därmed osäkerheten i nuvarande prognos är 
verksamhetsområdena individ- och familj samt gymnasieskolans interkommunala 
ersättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 september 2020
Ekonomisk avvikelserapport - Driftbudget
Ekonomisk avvikelserapport - Investeringsbudget 

Föredragande tjänsteperson
Tf chef för Lärande och familj, Jonas Trulsson.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att notera informationen om ekonomisk avvikelserapport för drift- och investeringsbudget 
per den siste augusti 2020, samt

att uppdra åt huvuduppdragschefen att utifrån antagna åtgärdsplaner för budget i balans se 
över möjligheterna att inom ramen för planerade åtgärder möta de senaste månadernas 
ökade kostnader inom framförallt verksamhetsområde Individ- och familj.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 271 Dnr FUN 2019/214  

Svar på initiativärende från (SD) gällande användning av 
digitala hjälpmedel som förstahandsval vid 
studiehandledning på modersmål

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna inkom till FUN den 24 oktober 2019 med ett initiativärende. FUN 
beslutade samma dag att uppdra åt lärande och familj att handlägga ärendet.
Sverigedemokraterna yrkar i sitt initiativärende på följande:
Att se över kompetensnivån på studiehandledare i modersmål.
Att utreda möjligheterna för införande av samlad studiehandledning centralt på en 

eller några skolor i kommunen.
Att utreda möjligheten för införande av digitala hjälpmedel som förstahandsval vid 

studiehandledning på modersmål.
Att utreda möjligheten för införande att som om andrahandsval använda sig av 

studiehandledning via telefonservice-tjänst på modersmål.

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Kristina Milotic

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att anse initiativärende besvarat.

Reservation
Mimmi Heinegren (SD) reserverar sig mot beslutet
 

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familje- och utbildningsnämndens AU

2020-10-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUNAU § 272 Dnr FUN 2020/29  

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

På fråga från Mimmi Heinegren (SD) informerar verksamhetschef Barbara Boron om 
uppdraget att starta nattjour. Planeringen idag är att nattjouren ska finnas på Munka 
Ljungbyvägen istället för på Östervärn som tidigare var tänkt. Alternativa lösningar finns 
också så att ingen ska stå utan skydd över vintern. Antalet hemlösa i kommunen ligger på 
samma nivå som förra året.

Tf chef för Lärande och familj, Jonas Trulsson, informerar om att planerna på att 
familjecentralen i Munka Ljungby skulle byta plats med förskolan så centralen får en egen 
igång och inte behöver använda förskolans utemiljö, har försenats. Det har visat sig att 
förändringen kräver bygglov då vårddelarna i familjecentralen inte är förenliga med 
detaljplanen.

Ordförande tackar för informationerna.

____
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