
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2018-09-20, kl. 13:00-16:40

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:  Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Johnny Nguyen (S)
Eva Thell Svarén (-)
Bodil Andersson (-)
Britt-Marie Nyh (EP)
Dag Olofsson (M)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Erhard Tebus (KD)
Birgitta Markevärn (SD)
Enhetschef Sanna Ghrieb, boendesamordnare Susanne Nordin, 
planeringschef Jonas Trulsson, verksamhetschefer Markus Eek, 
Gunilla Ivarsson och Gunilla Schönbeck, ekonomer Weronice 
Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook och Anneli Westring 
verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm Erim,
tf chef Lärande och familj Claes Jarlvi, sekreterare Elisabeth Alm 

Utses att justera: Sven-Ingvar Borgquist, Roy Ekstrand Paragrafer: 91-104

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm 

Ordförande ___________________________________________________
BrittMarie Hansson

Justerare ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist                                Roy Ekstrand
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-20

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-26

Datum för anslags nedtagande: 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed 
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Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

91 Information från Integration och boendeenheten

92 KIA 2018 2018/81

93 Ekonomisk avvikelserapport augusti 2018 2018/66

94 Budget 2019 2018/167

95 Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för 
utsatta vuxna

2017/209

96 Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), 
Sven Bergman (-) m.fl. (C) rörande schemalagda luncher i 
grundskolan

2018/154

97 Medborgarförslag från Birgit Persson om fria resor till och från 
daglig verksamhet för personer som lyder under LSS-lagen

2018/101

98 Ej verkställda beslut 2018 2018/89

99 Lex Sarah 2018 - Funktionsstöd 2018/87

100 Lex Sarah 2018 - IFO 2018/87

101 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2018/26

102 Rapport från kontaktpolitiker och prototokoll från programråd 
2018

2018/10

103 Delegeringsbeslut 2018 2018/11

104 Anmälningsärenden till VFN 2018 2018/28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 91                         

Information från Integration och boendeenheten

Enhetschef för Integrations- och utredningsenheten Sanna Ghrieb, och biträdande enhetschef 
för Boendeenheten Susanne Nordin informerar om aktuellt läge från enheterna.

Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande är oförändrad mot föregående prognos i 
juli månad. Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000
för 2018 och 29 000 för 2019. Prognosens utgår från att överenskommelser i Europa hålls. 

Antalet anvisade till Ängelholm fram till 2018-09-18 är 25 vuxna och 29 barn. Självinflyttade 
(och anhöriginvandrade) är 29 vuxna och 32 barn. Sammanlagt 54 vuxna och 61 barn, 115 
personer. 4 personer har ansökt enligt nya gymnasielagen men ej fått beslut.

Beträffande boendesituationen finns det goda förhoppningar att kunna lösa det för 2018.

Ordföranden tackar för informationen.
   
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 92                  Dnr   VFN 2018/81

KIA 2018

Ärendebeskrivning
Säkerhetsansvarig Christina Frånberg Nilsson redogör för statistik över hot och våld inom 
skola, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.

Statistiken kommer från KIA (kommunernas informationssystem om arbetsmiljö). Inmatning 
av data gällande anställda påbörjades under fjärde kvartalet 2015 och för elevhändelser första 
kvartalet 2016.

Registrering görs av tillbud, olycksfall och färdolycksfall för anställda. Elevhändelser 
rapporteras in av pedagoger och det som registreras är tillbud, olycksfall, färdolycksfall samt 
kränkande behandling.

Ordföranden tackar för informationen.    

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 93                  Dnr   VFN 2018/66

Ekonomisk avvikelserapport augusti 2018

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska avvikelsen som redovisades för juni månad visade på ett underskott 
motsvarande -7,7 mnkr. Verksamheterna har fortsatt att arbeta för en minimering av negativa 
förändringar. Detta gäller inte minst verksamhetsområdet förskola/skola. Däremot uppvisar 
gymnasieskolan en osäkerhet kring de interkommunala kostnaderna. Denna verksamhet 
redovisar en negativ prognos om -2,0 mnkr. Avstämningen gällande gymnasieelevernas 
skolgång i andra kommuner följs upp under andra halvan av september och därför kan utfallet 
för gymnasieskolan förändras. Dessvärre visar verksamhetsområdet funktionsstöd ett fortsatt 
minus som ligger på samma nivå som vid förra avvikelserapporten, dvs -12,2 mnkr. 
Kostnaderna gäller huvudsakligen 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.
Sammantaget innebär detta för hela nämnden ett underskott som motsvarar -9,6 mnkr, och 
som i huvudsak avser verksamhetsområdet funktionsstöd. Verksamhetsområdet arbetar 
kontinuerligt med att se över rutiner och placeringar, men det finns en vårdtyngd hos enskilda 
personer som oftast är mycket svår att påverka. Avvikelsen totalt är mindre än en procent av 
budgeten. Arbetet med effektiviseringar fortsätter dock inom hela huvuduppdraget Lärande 
och familj.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-13
Ekonomisk avvikelserapport, driftbudget – augusti månad 2018
Ekonomisk avvikelserapport, investeringsbudget – augusti månad 2018

Yrkanden 
Lars Carlsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för driftbudget och investeringsbudget per augusti 
månad 2018, samt

att arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget.
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_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 94                  Dnr   VFN 2018/167

Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

Ärendebeskrivning
Barnomsorgstaxan för förskola och fritidshem har varit föremål för en översyn med anledning 
av att Ängelholms kommun inom ramen för maxtaxan har ytterligare brytpunkter som 
subventionerar föräldraavgiften. Föreliggande förslag innebär att taxesubventionen tas bort 
både gällande förskole- och fritidshemsverksamhet. En simulering som genomförts i för maj 
månads barnomsorgsdebiteringar visar på en ökad intäkt. Kommunen kommer även 
fortsättningsvis att tillämpa maxtaxan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018
Budget 2019 och plan 2020-2021 – förslag från tjänsteorganisationen, sid 32-38 
(Välfärdsnämndens del)
Lokalbehov 2019-2027 Lärande och familj
Lokalresursplan förslag 2018-09-14
Ny taxemodell för barnomsorg inom ramen för maxtaxa inklusive protokoll från 
välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 263.   

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) meddelar att alliansen bifaller att-sats två men i övrigt avstår från 
att delta i beslut, och avser arbeta fram eget budgetförslag. Sven-Ingvar Borgquist begär och 
beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Helena Böcker (MP) ansluter till alliansens protokollsanteckning. 

Freddy Jönsson meddelar att Engelholmspartiet avstår från att delta i beslutet i sin helhet och 
återkommer med yrkande i kommunfullmäktige. 

Marie Wifralius (SD) avstår från att delta i beslut. 

Ordförande BrittMarie Hansson (S) yrkar på följande tillägg i första att-satsen: med undantag av 
att resursfördelningen minskas till 60 % och med undantag av besparingar inom funktionsstöd att personlig 
assistans i kommunens regi ska avvecklas och privatiseras samt med undantag av förändringarna inom 
fritidsverksamheten LSS. Lars Carlsson instämmer i ordförandens yrkande. 
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Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning  
Ordföranden ställer proposition på att-satserna i förslag till beslut inklusive det egna tillägget 
och finner att nämnden bifaller att-satserna med ordförandens tillägg. 

Beslut
Välfärdsnämndens beslutar

att godkänna bilagt förslag till budget år 2019 och plan 2020-2021, med undantag av 
att resursfördelningen minskas till 60 % och med undantag av besparingar inom funktionsstöd 
(att personlig assistans i kommunens regi ska avvecklas och privatiseras) samt med undantag 
av förändringarna inom fritidsverksamheten LSS,

att godkänna förslag till beslut om nya förskolor, skolor och boenden enligt bilaga, 

att godkänna ny taxemodell för barnomsorg, inom ramen för maxtaxan, att införas fr.o.m 
1 januari 2019, samt

att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Allians för Ängelholm avstod i beslut av 2019 års budget och kommer med en egen alliansbudget till 
kommunstyrelsen senare i höst.

För alliansen
Sven-Ingvar Borgquist

_____ 

Helena Böcker (MP) ansluter till protokollsanteckningen från Allians för Ängelholm.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 95                  Dnr   VFN 2017/209

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för 
utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Inlämnad motion av Sven-Ingvar Borgquist (M) hänvisar till artiklar i media om kontakten 
mellan djur och människor som kan vara nyttig och läkande för själen. Sven-Ingvar Borgquist 
föreslår att en utredning görs om möjligheten till ett projekt med praktik inom djurhållning, 
som skulle kunna vara ett alternativ till nuvarande uppföljningsprogram efter avslutad 
behandling på institutioner eller inom den kommunala öppenvården.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2018, § 245
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 2018-06-21
Remiss av motion från Sven-Ingvar Borgquist 
Motion från Sven-Ingvar Borgquist 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden
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VFN §  96                  Dnr   VFN 2018/154

Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), Sven 
Bergman (-) m.fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel 
Andersson (-), Sven Bergman (-) m.fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan. 
Remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 september 2018. Motionären anser att 
om lunchen schemaläggs innebär detta att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med 
sin lärare och äter på lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med 
lunch och schemaläggas så att alla elever får tid att äta under en halvtimme. Motionären vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en utav kommunens skolor snarast med 
utvärdering efter ett år.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m fl. om schemalagda 
luncher i grundskolan
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2018, § 68  96
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), Sven Bergman (-) m.fl. 

Yrkanden 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar att ärendet hänskjuts till den i nuläget benämnda 
familjenämnden i den nya politiska organisationen som träder i kraft vid årsskiftet. Samtliga 
ledamöter i välfärdsnämnden instämmer i Ann Hörnebrant Sturessons yrkande. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att ärendet hänskjuts till den i nuläget benämnda familjenämnden i den nya politiska 
organisationen som träder i kraft vid årsskiftet. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Lärande och familj
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 97                  Dnr   VFN 2018/101

Medborgarförslag från Birgit Persson om fria resor till och från 
daglig  verksamhet för personer som lyder under LSS-lagen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen remitterade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.
Birgit Persson beskriver i sitt medborgarförslag att personer med funktionsnedsättning som 
har insatsen daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, debiteras idag av kommunen upptill 450 kr per månad.
Birgit Persson yrkar om fria resor till och från daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen överlämnade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2018, § 246
Tjänsteutlåtande, daterad 2018-06-20
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2018, § 71
Delegationsbeslut från Kommunstyrelsen, daterad den 19 april 2018
Medborgarförslag från Birgit Persson, daterad den02 februari 2018
Tjänsteutlåtande och socialnämndens beslut, daterad den 1 april 1995, gällande avgifter och 
ersättningar avseende personer som har rätt till insatser enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS,
SKL cirkulär 1996:118, Avgift för resor i samband med daglig verksamhet enligt LSS,
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § och 6 § gällande Likställighetsprincipen och 
Självkostnadsprincipen

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar att kommunen fortsätter debitera för resorna till och från 
daglig verksamhet enligt gällande beslut. Samtliga ledamöter i välfärdsnämnden instämmer i 
Sven-Ingvar Borgquists yrkande. 

Beslut
Välfärdsnämndens beslutar 

att kommunen fortsätter att debitera för resorna till och från daglig verksamhet enligt 
gällande beslut.
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_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Claes Jarlvi, tf chef Lärande och familj
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef
Helena Buhler, kvalitetsutvecklare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 98                  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 23 augusti 2018, § 247
Tjänsteutlåtande daterad den 10 augusti 2018
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 juni 2018

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

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

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige/ för kännedom
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef 
Helena Buhler, verksamhetsutvecklare

14
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VFN § 99                  Dnr   VFN 2018/87

Lex Sarah 2018 - Funktionsstöd

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

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2016, § 248
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 10 augusti 2018

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsutvecklare Helena Buhler
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 100                  Dnr   VFN 2018/87

Redovisning av Lex Sarah 2018 – individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning
Redovisning av Lex Sarah rapporter ska ske kontinuerligt till Välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 6 september, § 265
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 23 augusti 2018
Redovisning av Lex Sarah 2018 individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm-Erim redogör för ärendet.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Damm Erim

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 101                  Dnr   VFN 2018/26

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Tf chef för Lärande och familj, Claes Jarlvi, informerar om 

 Arbetsmiljöverkets inspektion på Rosentäppans boende
 Nulägesbeskrivning av matsalssituationen på Toftaskolan
 Revisionens förstudie av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete
 Aktivitet förebygger ska föreläsa på Pep Forum i Solna den 24 oktober.

   

_____
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VFN § 102                  Dnr   VFN 2018/10

Rapport från kontaktpolitiker och prototokoll från programråd 
2018

Johnny Hagman (M) rapporterar från besök på friskolan i Vejbystrand.

Helena Böcker (MP) rapporterar från besök på Ängelholms Montessoriskola. 
   
_____
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Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden
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VFN § 103                  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.

Anmäles delegationsbeslut gällande beslut att lämna ut uppgifter ur personakter, beslut om 
skolskjutsplan läsår 18-19 samt avslag skolskjuts. 

Anmäls delegationsbeslut för 23 augusti, 3 september och 9 september 2018 från 
välfärdsnämndens utskott.

Anmälas också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1 augusti till och 
med 31 augusti 2018 från:

 Boendeenheten
 Integrationsenheten
 Utredningsenheten, vuxen
 Utredningsenheten, barn och ungdom
 Familjerätten
 Faderskap
 Funktionsstöd LSS
 Funktionsstöd SoL

  

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 104                  Dnr   VFN 2018/28

Anmälningsärenden till VFN 2018

Välfärdsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls;

Rapporter från kontaktpersoner/programråd
 Ängelholms Montessoriskola (Hid 2018.789)

Polisanmälan
 Skadegörelse på Errarps skola (Hid 2018.811)

Beslut/Domar/Meddelanden
 KF § 176/18 – Svar på uppdrag att utreda förutsättningarna för fristående 

verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms kommun (Hid 
2018.821)

 KF § 177/18 – Svar på uppdrag att utreda nyttjandet av tid inom förskolan
 KF § 182/18 – Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) m.fl. angående 

friskoleetablering i centrala Ängelholm
 Förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift enligt 28 a § LSS (Dnr 2017/50)
 Inspektionen för vård och omsorg – IVO avslutar ärende med anledning av klagomål 

från enskild person 13 april 2018 rörande socialtjänstens agerande vid en ansökan om 
skolplacering (Dnr 2018/109)

 Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande från inspektion den 23 augusti 2018, 
HVB Rosentäppan (Hid 2018.785)

Skrivelser
 Protestlista mot nedläggningen av Fritiden (Hid 2018.792)
 Brev från Ann-Christin Rantzow Johansson om konsekvenser vid nedläggning av 

Fritiden/indragning av befintlig tjänst (Hid 2018.795)

_____ 
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