
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Sammanträdesrum 327, 2020-02-04, kl. 13:00-14:30

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

 

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Rickard Olsson. verksamhetschef
Charlotte Sandström, myndighetschef
Andreas Bollvik, ekonom
Helena Gottfriedson, verksamhetschef
Susanne Westerdahl, verksamhetschef
Arjana Nikqi, nämndsekreterare 

Utses att justera: Yvonne Mollet-Bengtsson, Katarina Nilsson Paragrafer: 8-13

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Yvonne Mollet-Bengtsson, Katarina Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd AU

Sammanträdesdatum: 2020-02-04

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-04

Datum för anslags nedtagande: 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

8 Val av justeringspersoner

9 Godkännande av föredragningslista

10 Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott 2020/10

11 Förändrad ersättning till LOV-utförare 2020/19

12 Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och hörselinstruktörens 
arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst

2020/13

13 Delegeringsordning för nämnden för omsorg och stöd 2019/3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 8       

Val av justeringspersoner

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) och Katarina Nilsson (KD) utses att justera protokollet, 4 
februari 2020.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 9       

Godkännande av föredragningslista

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

C) Konvertering av korttidplatser 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 10 Dnr. NOS 2020/10  

Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott

A) Filippa Kurdve, chef Hälsa, redogör för årsberättelse och bokslut för Nämnden för 
omsorg och stöd 2019.

B) Filippa Kurdve, chef Hälsa, redogör för evakuering för upprustning av särskilda boenden i 
Ängelholms kommun enligt antagen renoveringsplan. 

C) Charlotte Sandström, myndighetschef, redogör för konvertering av korttidplatser. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 11 Dnr. NOS 2020/19  

Förändrad ersättning till LOV-utförare

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Under 2018 infördes ett nytt och förenklat ersättningssystem för resursfördelning till såväl 
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholms kommun (§69, 2014/457).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 27 januari 2020, justera ersättning till 
utförare inom hemtjänst. 
Bilaga 1 nivåer 

Föredragande tjänsteperson
Helena Gottfriedson, verksamhetschef, Andreas Bollvik, ekonom. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att godkänna justering av ersättning per timme från 472 till 502 kronor,

att godkänna justering av antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 
118,7 i nivå sex och från 140,0 till 182,5 i nivå sju,

att justeringar gäller retroaktivt från 1 januari 2020, samt

att kostnadsökningen finansieras inom hemtjänstens tilldelade ram för 2020. 

_____

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 12 Dnr. NOS 2020/13 

Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och 
hörselinstruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av 
kommunens fixartjänst

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 11 november 2019 fastställt huvuduppdrag Hälsas 
budgetram för år 2020 och de åtgärder som krävs för en anpassning till den fastställda 
budgetramen. En av åtgärderna är att avveckla syn- och hörselinstruktören. Nämnden för 
omsorg och stöd fick samtidigt i uppdrag att utreda vilka av syn- och hörselinstruktörens 
arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Hälsa daterat 2019-12-09

Föredragande tjänsteperson
Björn Klemedsson, verksamhetschef. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att godkänna svar på uppdrag, samt  

att överlämna svaret till Kommunstyrelsen.

_____

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-04
Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 13 Dnr. NOS 2019/3  

Delegeringsordning för nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd antog den 17 december 2019 delegationsordning för sina 
ansvarsområden. Ändringar i delegationsordningen gjordes senast den 19 mars 2019. 
Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden. Med anledning av detta föreslås 
nämndens beslutanderätt i vissa ärenden delegeras enligt bifogad delegationsordning.

Delegation som tas bort:
- Dödsboanmälan till skattemyndigheten punkt 12
- Beslut att ordna gravsättning punkt 13

Delegation som justeras:
- Fatta beslut enligt LSS i form av ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 

korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år punkt 19
- Fatta beslut om personlig assistans, familjehem/bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar, bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna 
och barn, daglig verksamhet punkt 20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kontor Hälsa, daterat 2020-01-09
Förslag till delegationsordning, Nämnden för omsorg och stöd, gällande från 2020-02-28

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att anta ny delegationsordning för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från 2020-02-
18 och samtidigt upphäva delegationsordning enligt beslut NOS § 24 2019-03-19.

_____

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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