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Sammanträdesdatum 2018-03-01

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2018-03-01, kl. 09:00-11:30

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

Övriga närvarande:  Britt Marie Nyh (EP)
Lina Miremark (L)
Jan-Olof Sewring (M)
Nils-Göran Gisslén (M)
Dag Olofsson (M)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Erhard Tebus (KD)
Birgitta Markevärn (SD)
Eva Thell Swarén (-)
Fredrica Hass Bergendorff, verksamhetsutvecklare
Ann-Sofie Damm Erim, verksamhetsutvecklare
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef
Ann-Margreth Lövgren, biträdande enhetschef
Christer Kratz, chef Lärande och familj
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Lars Carlsson, Marie Wifralius Paragrafer: 17-29

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
BrittMarie Hansson

Justerare ___________________________________________________
Lars Carlsson, Marie Wifralius
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-09

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Nämndkansliet

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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VFN § 17                          

Tema Arbetsmiljö

Chefen för Lärande och familj Christer Kratz och utvecklingssamordnare Fredrica Hass 
Bergendorff redogör för Arbetsmiljöverkets inspektion 2017/2018 av socialsekreterarnas 
arbetsmiljö. Syftet med inspektionen är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund av 
brister i organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. 

Inspektionen har inneburit en stor arbetsinsats, både över tid och sett till innehåll/omfattning 
och tjänstetimmar. Samarbete har skett över gränserna och det agila förhållningssättet har varit 
helt avgörande. Medarbetare, chefer, fackliga skyddsombud, HR, process- och samordnings-
stöd från Lärande och familj har alla bidragit till det gemensamma resultat som nu och 
framöver kommer att vara grunden i Individ- och familjeomsorgens systematiska arbetsmiljö-
arbete kopplat till kommunens styrmodell Ratten. 

Ordföranden tackar för informationen. 
   
_____
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VFN § 18                  Dnr   VFN 2018/4

Riktlinjer kring våld i nära relationer

Ärendebeskrivning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2014: 4 ska det finnas riktlinjer och 
vägledning för arbetet med 

1. Barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 
(våldsutsatta) och

2. Barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående (barn som bevittnat 
våld) 

Riktlinjerna är avsedda för att ge en övergripande vägledning kring våld i nära relationer inom 
individ och familjeomsorgens olika verksamheter. I handboken ges konkret och praktisk 
vägledning vid handläggningen av ärenden som innefattar våld och omfattar olika enheter 
inom Individ och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från välfärdsnämndens sammanträde den 8 februari 2018, § 49
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 20 januari 2018
Riktlinjer kring våld i nära relationer
Handbok för praktisk vägledning av arbetet kring våld i nära relationer

Verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm-Erim redogör för ärendet.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till riktlinjer och handbok för praktisk vägledning av arbetet kring våld 
i nära relationer.

_____
Beslutet expedieras till:
Enhetschef Tove Högberg 
Verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm-Erim
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VFN § 19                  Dnr   VFN 2017/150

Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU)

Ärendebeskrivning
Välfärdsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 17 augusti 2017, § 92, att förordna 
tjänstepersoner rätten att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU. Denna rätt 
kan inte delegeras av nämnden utan följer direkt av lag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet den 9 februari 2018

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att förordna biträdande enhetschef Ann-Margreth Lövgren med rätt att begära biträde av 
polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU, samt

att rätten för Marianne Sjunnesson inte längre gäller.

_____

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Ann-Margreth Lövgren
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VFN § 20                  Dnr   VFN 2017/103

Ej verkställda beslut per den 31 december 2017

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från välfärdsnämndens utskott den 8 februari 2018, § 50
Tjänsteutlåtande daterad den 31 januari 2018
Redovisning av ej verkställda beslut per den 31 december 2017

Verksamhetschef Gunilla Schönbeck redogör för ärendet.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 31 december 2017, samt

att sända beslutet till kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef 
Helena Buhler, verksamhetsutvecklare
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VFN § 21                  Dnr   VFN 2018/33

Redovisning Lex Sarah 2017

Ärendebeskrivning
Redovisning Lex Sarah-rapporter ska ske kontinuerligt till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från välfärdsnämndens utskott den 8 februari 2018, § 51
Redovisning av Lex Sarah-rapporter inom Verksamhetsområde Funktionsstöd under 2017

Verksamhetschef Gunilla Schönbeck redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att  lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Helena Buhler, verksamhetsutvecklare 
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VFN § 22                  Dnr   VFN 2015/1

Val av ny ledamot i välfärdsnämndens utskott

Ärendebeskrivning
Den 8 januari 2015, § 4, valdes ledamöter och ersättare till välfärdsnämndens utskott. Då 
Anne Viljevik (EP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i välfärdsnämnden och dess utskott 
ska ny ledamot väljas in i utskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2018

Yrkanden 
Ordförande BrittMarie Hansson (S) föreslår att nämnden väljer Freddy Jönsson (EP) till ny 
ledamot i välfärdsnämndens utskott.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att som ny ledamot i välfärdsnämndens utskott utse Freddy Jönsson (EP).

_____

Beslutet expedieras till:
Freddy Jönsson
Registrator för FMS
HR-servicecenter
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VFN § 23                  Dnr   VFN 2015/3

Val av kontaktperson till Munka Ljungby och Strövelstorps 
rektorsområden

Ärendebeskrivning
Den 8 januari 2015, § 6, valdes ledamöter från välfärdsnämnden som kontaktpersoner inom 
nämndens verksamhetsområden. Då Anne Viljevik (EP) har avsagt sig uppdraget som ledamot 
i välfärdsnämnden, måste ny ledamot väljas till Munka Ljungby och Strövelstorps 
rektorsområden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2018

Yrkanden 
Ordförande BrittMarie Hansson (S) föreslår att nämnden väljer Freddy Jönsson (EP) till ny 
kontaktperson till Munka Ljungby och Strövelstorps rektorsområden.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar 

att som ny kontaktperson till Munka Ljungby och Strövelstorps rektorsområden utse Freddy 
Jönsson (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
Freddy Jönsson
Munka Ljungby och Strövelstorps rektorsområden
HR-servicecenter 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-03-01

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 24                  Dnr   VFN 2015/7

Val av ordförande för ES-Estetiska programmet

Ärendebeskrivning
Den 8 januari 2018, § 7, beslutade nämnden att utse programrådsordföranden till 
gymnasieskolan. Då Anne Viljevik (EP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämnden, måste ny ordförande till ES-Estetiska programmet utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 februari 2018

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) föreslår att nämnden väljer Freddy Jönsson (EP) till ny ordförande för 
ES-Estetiska programmets programråd.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att till ny ordförande för ES-Estetiska programmets programråd utse Freddy Jönsson (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
Freddy Jönsson
Rektor Estetiska programmet
HR-servicecenter
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VFN § 25                  Dnr   VFN 2015/468

Val av kontaktperson till Englakronas förskola

Ärendebeskrivning
Den 22 oktober 2015, § 130, beslöt nämnden att välja kontaktpersoner till fristående 
förskolor. Då Anne Viljevik (EP) har avsagt sig sitt uppdrag i välfärdsnämnden, måste ny 
kontaktperson till Englakronas förskola väljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2018

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) föreslår att nämnden väljer Freddy Jönsson (EP) till ny kontaktperson 
för Englakronans förskola. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att till ny kontaktperson för Englakronans förskola utse Freddy Jönsson (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
Freddy Jönsson
Englakronas förskola
HR-servicecenter
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VFN § 26                  Dnr   VFN 2015/218

Välfärdsnämndens representanter i kommunala handikapprådet

Ärendebeskrivning
Den 26 januari 2015, § 28, beslöt välfärdsnämnden att utse ledamöter och ersättare i 
kommunala handikapprådet. Då Anne Viljevik (EP) har avsagt sig uppdraget i 
välfärdsnämnden, måste en ny ersättare utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2018

Yrkanden 
Ordförande BrittMarie Hansson (S) föreslår att nämnden väljer Freddy Jönsson till ny 
ersättare i kommunala handikapprådet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att som ersättare till kommunala handikapprådet utse Freddy Jönsson (EP).

_____

Beslutet expedieras till:
Freddy Jönsson
Kommunala Handikapprådet
HR-servicecenter
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VFN § 27                  Dnr   VFN 2018/26

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Biträdande enhetschef Ann-Margreth Lövgren informerar om: 
 införandet av IBIC inom verksamhetsområde Funktionsstöd. 

IBIC - Individens behov i centrum – omfattar vuxna oavsett ålder och funktions-
nedsättning som behöver insatser i sitt dagliga liv både utifrån SoL och LSS.
IBIC är ett sätt att identifiera och beskriva den enskildes individuella behov, resurser, 
mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Det är Brukarens 
individuella behov som ligger till grund och inte vad kommunen kan erbjuda utifrån 
befintliga insatser. 
Styrgrupp, projektgrupp och undergrupper har bildats för arbetet med 
implementeringen av IBIC i verksamheten. Handledarutbildning kommer att ges.

Chef för Lärande och familj, Christer Kratz informerar: 
 Aktivitet Förebygger fick en inbjudan från riksdagen och har varit i Stockholm och 

presenterat sitt arbete för Utbildningsdepartementet och Generation PEP. De har 
även fått en förfrågan att delta i tv-program. 

 Christer informerar om pågående mål om bidrag till fristående förskolor i Ängelholms 
kommun samt att fler fristående verksamheter har överklagaet. 

 Planeringschefen informerade på föregående möte att Rantzowshallen har sagts upp 
avtalet med kommunen. Det pågår nu ett arbete för att säkerställa idrottsundervis-
ningen för Söndrebalgs skola.

 Befolkningsprognosen för inflyttningen av barn i förskoleålder till Strövelstorp 
stämmer inte och håller på att revideras. Ärendet om behov av nya förskoleplatser 
diskuterades på kommunstyrelsen den 28 februari.  

 Svar har gått iväg till Skolinspektionen gällande viteshot om antal rektorer per 
rektorsenheter. För att anpassa till gällande krav kommer förändringar göras, t.ex. 
indelning i Kungsgårdsskolan 1 och 2. Innebär inga förändringar i arbetssättet. 

 Sökande till gymnasieskolans program läsåret 2018/2019: Många ansökningar till 
byggprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Färre sökande till Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet och Humanistprogrammet. Humanistprogrammet kommer ev. 
att pausas (de som påbörjat programmet berörs inte). 

 Ny stadieindelad timplan för grundskolan. Mer information ges av verksamhetschefen 
för förskola/grundskola på nästkommande sammanträde. 

 Ängelholmshems tillämpning av policyn för tilldelning av lägenheter kommer ev. bli 
mer strikt, vilket i sin tur kan påverka ärenden inom individ- och familjeomsorgen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-03-01

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

 Det har pågått ett ärende under en längre tid om hur bostäder till ensamkommande 
ska lösas. Kommunstyrelsen har nu beslutat att gå vidare i planeringen med steg 1 om 
konceptbostäder. Upphandling och tilldelning av anbud har skett, men det kan bli i en 
mindre omfattning eftersom behovet har ändrats sedan ärendet inleddes. 

 ”Bakom stängda dörrar” – en musikal som ges den 14 mars kl. 17:30-18:30 i 
Nyhemsskolans Aula. Inbjudan har gått ut till tjänstepersoner och politiker. 

     
_____
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VFN § 28                  Dnr   VFN 2018/11

Delegeringsbeslut 2018

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

Anmäls delegationsbeslut gällande ekonomiskt bidrag till fristående förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor samt dödsboanmälningar och barnomsorgsavstängningar.      

Anmäls delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1-31 januari 2018 enligt 
listor från:

 Boendeenheten
 Utredningsenheten, barn och unga
 Utredningsenheten, vuxen
 Familjerätt
 Integrationsenheten
 Funktionsstöd, SoL och LSS

    
Anmäls också delegationsbeslut från välfärdsnämndens utskott den 8 februari och den 
22 februari 2018. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

_____
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VFN § 29                  Dnr   VFN 2018/28

Anmälningsärenden till VFN 2018

Välfärdsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls;

Beslut/Domar/Underrättelser
 Skolinspektionen – skolsituationen för elever vid Rönnegymnasiet (Hid 2018.114)
 Kammarrätten i Göteborg – utdömande av särskild avgift (Hid 2018.137)

Protokoll från programråd och rapporter från kontakpersoner
 Programråd Barn- och Fritidsprogrammet (Hid 2018.77)

Övrigt
 Fältrapporter:

2018-01-05
2018-01-10
2018-01-12
2018-01-16
2018-01-26

   
_____
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