
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2018-11-22, kl. 13:00-16:50

Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande
Freddy Jönsson (EP)
Sven-Ingvar Borgquist (M)
Lars Carlsson (S)
Barbro Widell (S)
Roy Ekstrand (S)
Helena Böcker (MP)
Johnny Hagman (M)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Petra Oddson (KD)
Marie Wifralius (SD)
Lina Miremark (L) tj ersättare för Sonny Rosén (L)
Nils-Göran Gisslén (M) tj ersättare för Wiveca Britzén (M)
 

Övriga närvarande:  Lena Adlerskiöld, förbundschef Finsam § 115
Ingela Hedberg Torstensson, koordinator, § 116
Michelle Segge, administrativ assistent, § 117 
Christina Frånberg Nilsson, säkerhetshandläggare, § 117
Anna Ristovska, verksamhetschef,  § 118 
Susanne Nordin, boendesamordnare, § 119
Katarina Sundberg, enhetschef, § 119
Weronice Rodin, ekonom, § 120
Lars-Göran Nilsson, ekonom, § 120
Patrik Krook, ekonom, § 120
Markus Ek, gymnasiechef, § 115-120
Barbara Boron, verksamhetschef, 115-120
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef, § 117-122
Jonas Trulsson, planeringschef
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Freddy Jönsson och Petra Oddson 
Paragrafer: 115-127, varav § 123 justerats omedelbart av välfärdsnämnden, se

separat försättsblad och närvarolista.

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
BrittMarie Hansson

Justerare ___________________________________________________
Freddy Jönsson                                Petra Oddson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Paragraf 123 omedelbart 
justerad och har anslagits separat.

Organ: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-22

Datum för anslags uppsättande: 2018-11-27

Datum för anslags nedtagande: 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:    Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2018-11-22, kl. 13:00 
 
Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande 

Freddy Jönsson (EP) 
Sven-Ingvar Borgquist (M) 
Lars Carlsson (S) 
Barbro Widell (S) 
Roy Ekstrand (S) 
Helena Böcker (MP) 
Johnny Hagman (M) 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) 
Petra Oddson (KD) 
Marie Wifralius (SD) 
Lina Miremark (L) tj ersättare för Sonny Rosén (L) 
Nils-Göran Gisslén (M) tj ersättare för Wiveca Britzén (M) 
  

Övriga närvarande:   Jonas Trulsson, planeringschef 
Elisabeth Alm, sekreterare 

Utses att justera:  Freddy Jönsson och Petra Oddson  Paragrafer: 123 
 
Sekreterare  ___________________________________________________ 

 Elisabeth Alm 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 BrittMarie Hansson 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Freddy Jönsson                                Petra Oddson  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

§ 123 omedelbart justerad paragraf. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Välfärdsnämnden 
Sammanträdesdatum:  2018-11-22 
Datum för anslags uppsättande: 2018-11-23 
Datum för anslags nedtagande: 2018-12-16 
Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Elisabeth Alm 
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Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 115                         

Information från Finsam

Förbundschef Lena Adlerskiöld redogör för Samordningsförbundet NNV Skåne. 
Samordningsförbundet NNV Skåne är en finansiell samordning genom samordningsförbund 
mellan de nordnordvästra kommunerna i Skåne; Ängelholm, Klippan, Perstorp, Örkelljunga 
och Båstad. 

Förbundet är en egen juridisk person. Leds av en styrelse där varje förbundsmedlem är 
representerad. Styrelsen består av politiker och tjänstemän och har en förbundschef som stöd. 
Samordningsförbundet har en gemensam styrning och budget. 

Syfte
 individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
 undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter
 utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter
 effektivare samlad resursanvändning. 

Vision
 tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas

Verksamhetsidé
 att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation

Målbild
 Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning

  
Välfärdsnämndens ordförande tackar för informationen. 

_____
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Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 116                         

Information om medlingsinsatser

Koordinator Ingela Torstensson-Hedberg och verksamhetschef Barbara Boron informerar:

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung människa som begått ett brott och personen som 
drabbats. Mötet sker tillsammans med en neutral särskilt utbildad medlare. Syftet med mötet 
är att båda parterna skall få prata om det som har hänt. 

Medling är användbart i många olika typer av brott, till exempel snatteri, rån, stöld, 
skadegörelse, olaga hot och misshandel. Medlingen ersätter inte en rättegång, men åklagaren 
meddelas alltid om gärningsmannen varit med i en medling.

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs 
samt vara en säkerhet för att mötet skall gå bra.

Ordföranden tackar för informationen.     

_____
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VFN § 117                  Dnr   VFN 2018/81

KIA 1:a kvartalet 2018

Säkerhetshandläggare Christina Frånberg Nilsson informerar om inrapporterade tillbud, 
olycksfall, färdolycksfall och kränkningar inom Lärande och familj 3:e kvartalet 2018. 

Underlaget har förändrats mot tidigare så nu är det möjligt att se hela 2017 och kunna jämföra 
kvartalsvis enligt önskemål. Nytt är också redovisning för varje rektorsområde.  

Ordföranden tackar för informationen.

____
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Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 118                  Dnr   VFN 2018/185

Förstudie av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns revisorer har genomfört en förstudie av elevhälsan med syftet att 
studera hur Välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan bedrivs på ett sätt som 
överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters vägledande dokument. 
Revisionen lyfter fram ett antal aspekter som man önskar att Välfärdsnämnden beaktar och 
önskar svar senast 2018-11-30.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 1 november 2018, § 316
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 19 oktober 2018
Förstudierapport av elevhälsans uppdrag, organisation och uppdrag, juni 2018
Yttrande från verksamhetschef Anna Ristovska 2018-10-18

Verksamhetschef Anna Ristovska redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att delge revisionen verksamhetschefens yttrande samt föreslå revisionen att avvakta med en     
     djupare granskning.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 119                  Dnr   VFN 2016/359

Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att föreslå verksamheter 
som bereder boende för hemlösa och kompletterar Ängelholms 
kommuns boendetrappa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017, § 345, att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades i juli 2017. 
Utifrån utredningen uppdrogs Lärande och familj att ta fram konkreta förslag på verksamheter 
som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns 
boendetrappa. Detta presenteras i rapporten Boendeprocessen – Ängelholms kommun.

Intention är att denna rapport skall ge en bild av behovet Ängelholms Kommun har i nuläget 
för att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsnivå.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 15 november 2018, § 329
Tjänsteutlåtande daterat den 2018-11-07
Rapport – bereda boende för hemlösa
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor

Enhetschef Katarina Sundberg och boendesamordnare Susanne Nordin redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det finns lokala 
intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög kvalitet till en rimlig kostnad. 

att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal då den 
företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen är en fördel.

att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. Perstorp 1 skulle 
kunna vara ett alternativ.

att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då bristen på 
lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett öppnande, samt
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Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden
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att beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

_____

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Katarina Sundberg, boendeenheten
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 120                  Dnr   VFN 2018/66

Ekonomisk avvikelserapport oktober 2018

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska avvikelserapporten efter oktober månad visare ett underskott på -11,1 mnkr. 
Verksamheterna har ett fortsatt uppdrag att arbeta för en minimering av de negativa 
avvikelserna. Detta gäller inte minst verksamhetsområdet förskola/skola. Inom 
gymnasieskolan visar september månads avstämning av elever i annan kommun ökade 
kostnader vilket innebär en försämrad prognos jämfört med tidigare. Verksamhetsområdet 
funktionsstöd visar fortsatt stor avvikelse, -11,7 mnkr. Avvikelserna avser bl.a. insatser för 
personer under 65 år (SoL) som får hemtjänst eller beviljas korttidsplaceringar, men även 
externa placeringar påverkar kostnaden. Vidare finns en generell besparing som belastar 
verksamheten. Verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med att se över rutiner och 
kostsamma placeringar men det finns en vårdtyngd hos enskilda individer som är mycket svår 
att påverka.

Arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget Lärande och familj.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 15 november 2018, § 328.
Tjänsteutlåtande 2018-11-15
Ekonomisk avvikelserapport – oktober månad 2018

Ekonomer Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson och Patrik Krook samt verksamhetschefer 
Gunilla Schönbeck, Markus Eek och Barbara Boron redogör för den ekonomiska avvikelse-
rapporten.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för oktober månad, samt

att arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomer
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VFN § 121                  Dnr   VFN 2018/87

Lex Sarah 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av lex Sarah rapporter ska ske kontinuerligt till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 1 november 2018, § 317
Tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2018

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsutvecklare Helena Buhler
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VFN § 122                  Dnr   VFN 2018/89

Ej verkställda beslut 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 1 november 2018, § 318
Tjänsteutlåtande daterad den 31 oktober 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

Verksamhetschef Gunilla Schönbeck redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 september 2018, samt

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetsutvecklare Helena Buhler
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VFN § 123                  Dnr   VFN 2018/169

Fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
utarbeta en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag har HU Samhälle genomfört en inventering och rapporterat om det 
pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. 
Eftersom välfärdsnämnden ansvarar för förskola och grundskola ska ärendet först remitteras 
till välfärdsnämnden innan det beslutas i kommunstyrelsen. 
Uppdraget redovisades för välfärdsnämnden den 25 oktober 2018. Välfärdsnämnden 
beslutade då att återremittera ärendet till Lärande och familj på grund av fel i beslutsunderlaget 
(handledningen). Välfärdsnämnden tar åter upp ärendet för beslut.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 november 2018
Beslut Välfärdsnämnden § 108, daterat 25 oktober 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Uppdaterad handledning kemikaliesmart förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att uppdraget är besvarat.

Välfärdsnämnden beslutar vidare

att paragrafen justeras omedelbart och översänds till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lärande och familj
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VFN § 124                  Dnr   VFN 2018/10

Rapport från kontaktpolitiker och prototokoll från programråd 
2018

Lars Carlsson (S) rapporterar från besök på Nyhemsskolan och Villanskolan.

Ann Hörnebrant Sturesson (C) rapporterar från besök på Utredningsenheten. 

Petra Oddson (KD) rapporterar från besök på Söndrebalgs skola. 

Rasmus Waak Brunkestam (C) rapporterar från besök på Vantens förskola och fritidshem.    

_____
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VFN § 125                  Dnr   VFN 2018/26

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Jonas Trulsson, tf  chef för Lärande och familj, informerar om kronprinsessan Victorias besök 
i  Ängelholm den 16 november 2018. Syftet med besöket var att ta del av hur Aktivitet 
förebygger fungerar och samarbetet mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det 
förebyggande arbetet sätts i fokus. Aktivitet förebygger omfattar alla kommunala skolor och 
25 föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på 
skoltid. 

Jonas Trulsson informerar vidare om årets resultat i skolrankningen där Ängelholms kommun 
hamnar på plats 21 bland Sveriges kommuner och plats 5 bland de Skånska kommunerna.  
   
_____
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VFN § 126                  Dnr   VFN 2018/11

Delegeringsbeslut 2018

Välfärdsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till utskott eller enskilda 
tjänsterpersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Anmäls delegationsbeslut för 1 november och 15 november 2018 från välfärdsnämnden 
utskott.

Anmäls delegationsbeslut gällande yttrande till IVO.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1 – 31 oktober 2018 
från;

 Boendeenheten
 Utredningsenheten, vuxen
 Utredningsenheten, barn- och ungdom
 Familjerätten
 Integrationsenheten
 Kundtjänst, faderskap och dödsboanmälan
 Funktionsstöd, LSS
 Funktionsstöd, SoL

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

___
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VFN § 127                  Dnr   VFN 2018/28

Anmälningsärenden till VFN 2018

Välfärdsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls;

Beslut/Domar/Meddelanden
 KS § 279/18 – Genomlysning av ekonomi och verksamhet inom förskola/skola 

(Hid 2018.959)
 KF § 247/18 - Entledigande av Eva Thell-Svarén (-) från sitt politiska uppdrag som 

ersättare i välfärdsnämnden (Hid 2018.1036)
 KS § 293/18 – Åtterrapport av åtgärdsplaner avseende de nämnder som 

prognostiserat negativa avvikelser (Hid 2018.1037)

Rapporter från kontaktpersoner/programråd
 Englakronans förskola (Hid 2018.957)
 Magnarps skola (Hid 2018.992)
 Södra Utmarkens skola (Hid 2018.991)

Fältrapporter
 Augusti (Hid 2018.1014)
 September (Hid 2018.1015)
 Oktober (Hid 2018.1016)

Polisanmälan
 Egenmäktigt förfarande Västersjögatan (Hid 2018.997)
 Stöld Västersjögatan (Hid 2018.998)
 Olovligt förfogande av dator (Hid 2018.1003)

____
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