
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

 

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   327, 2020-01-14, kl. 13:00-14:15

Beslutande: Sonny Rosén (L), ersätter Ingela Sylwander (M)
Katarina Nilsson (KD), ersätter Sonny Rosén (L) 
Yvonne Mollet-Bengtsson (S), ersätter Pia Radil (S)  
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Mikael von Krassow (S)
 

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, Chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Yvonne Mollet-Bengtsson, Katarina Nilsson

Paragrafer: 1-7

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi

Ordförande ___________________________________________________
Sonny Rosén

Justerare ___________________________________________________
Yvonne Mollet-Bengtsson, Katarina Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

 

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Datum för anslags uppsättande: 2020-01-14

Datum för anslags nedtagande: 2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  

 

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Upprop

1 Val av justeringspersoner 4

2 Godkännande av föredragningslista 5

3 Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott

2020/10 6

4 Svar på motion från Jim Brithén m fl   EP  angående införande 
av ett äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun

2019/175 7

5 Svar på Motion från Eva Kullenberg (L) att utreda vad den 
årliga kostnaden skulle bli i jämförelse med dagens kostnad om 
Solhaga, Munka Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, 
Åsbytorp och Viktoriagården lades ut på entreprenad.

2019/205 8

6 Intern kontrollplan 2020 för huvuduppdrag Hälsa 2019/200 9

7 Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på 
korttidshem

2019/213 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 1                         

Val av justeringspersoner

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) och Katarina Nilsson (KD) utses att justera protokollet, 14 
januari 2020.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 2                          

Godkännande av föredragningslista

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott godkänner föredragningslistan med följande 
ändring:

Ärende 8 Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på korttidshem, beslut tas efter 
Informationspunkt A.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 3                  Dnr  NOS 2020/10  

Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott

Ärendebeskrivning
A) Lex-Sarah – Rickard Olsson, verksamhetschef, redogör för två aktuella fall.
B) Underrättelse om tillsyn av IVO – Björn Klemedsson, verksamhetschef, redogör för 

kommande inspektion. 
C) Renoveringsplan – Helena Gottfriedsson, verksamhetschef, redogör för uppdrag och 

tidsplanering av renovering av särskilda boenden. 
D) Solängen – Ulrika Wattman, planeringschef, redogör för aktuell situation på Solängen. 

_____

 
 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 4                  Dnr   NOS 2019/175  

Svar på motion från Jim Brithén m fl EP angående införande av ett 
äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i 
Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen/huvuduppdrag Hälsa.

Beslutsunderlag
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun 
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26,  Dnr KS 2018/211 
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för 
omsorg KF 2015/60 
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och stöd föreslå 
kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att  anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 5                  Dnr   NOS 2019/205  

Svar på Motion från Eva Kullenberg (L) att utreda vad den årliga 
kostnaden skulle bli i jämförelse med dagens kostnad om Solhaga, 
Munka Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom (L) har inkommit med en motion om att utreda den 
årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och Viktoriagården 
lades ut på entreprenad.

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen 
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms 
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och stöd föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 6                  Dnr   NOS 2019/200  

Intern kontrollplan 2020 för huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Policy för intern kontroll fastställdes av Kommunfullmäktige hösten 2017. Policyn syftar till 
att säkerställa att Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, dvs att de med rimlig grad av säkerhet tillser att följande 
övergripande mål uppnås; verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, 
tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av lagar 
och att föreskrifter riktlinjer och instruktioner är tillfredställande. Arbetet med intern kontroll 
ingår som en del i styrmodellen Ratten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2019.
Intern kontrollplan huvuduppdrag Hälsa 2020, bilaga 1.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd förslås besluta

att fastställa internkontrollplanen för huvuduppdrag Hälsa avseende räkenskapsåret 2020.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef servicestöd, Stefan Martinsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 7                  Dnr   NOS 2019/213  

Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på 
korttidshem

Ärendebeskrivning
Idag planeras vistelsetiden på korttidshem utifrån föräldrars och vårdnadshavares önskemål 
inför varje termin. Utifrån önskemål är beläggningen på korttidshem koncentrerad till helger 
istället för på både helger och vardagar. Den ojämna fördelningen innebär att verksamheten 
behöver bemanna upp med vikarier och timanställda, vilket medför att personalkontinuiteten 
minskar och att kvalitén på insatsen påverkas negativt. Verksamhetens önskemål är att fördela 
beläggningen jämnt under veckans alla dagar genom att erbjuda korttidsvistelse på korttidshem 
en helg per månad och resterande beviljade dygn under vardagar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-02
Beslut Socialnämnden 2013/99, öppettider inom Barn- och ungdomsverksamheten

Yrkanden 
Sonny Rosén (L) yrkar att en uppföljning görs och att återrapportering till nämnden sker om 6 
månader.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att erbjuda korttidsvistelse på korttidshem en helg per månad och resterande vistelsedagar 
under vardagar, samt

att en uppföljning görs och att återrapportering till nämnden sker om 6 månader.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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