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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 126  

Val av justerare 

Ordförande Ingela Sylwander (M) föreslår Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet 
Bengtsson (S) till justeringspersoner.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att till justeringspersoner utse Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 127  

Godkännande av dagordning 

Ordförande Ingela Sylwander (M) frågar nämnden om dagordningen kan 
godkännas, och finner att nämnden godkänner dagordningen. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 128 Dnr. NOS 2022/19 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Filippa Dahlgren, huvuduppdragschef hälsa, och Ulrika Wattman, planeringschef 
hälsa, redogör för statistisk lägesbild i förhållande till plats på särskilt boende.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

 
att notera informationen 
 

 

6



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 129 Dnr. NOS 2022/2 

Information - Åtgärdsplan för budget i balans - 
särskilt boende 

Filippa Dahlgren, huvuduppdragschef hälsa, Magnus Ziegler, enhetschef 
funktionsstöd, samt Helena Gottfriedsson, verksamhetschef, lämnar information 
om åtgärdsplan för budget i balans i förhållande till särskilt boende. På grund av 
övergripande ekonomiska utmaningar har verksamhetschefen för särskilt boende 
uppdragits av huvuduppdragschefen att kartlägga orsaker till utmaningarna och 
vidta åtgärder.  

Kartläggningens slutsatser och förslag på åtgärder presenteras för nämnden av 
enhetschefen och verksamhetschefen. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 130 Dnr. NOS 2022/91 

Information - Stadsbidrag, återhämtningsbouns 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Hälsa har ansökt om och fått statsbidraget återhämtningsbonus på 
1 475 800 kr till två projekt inom kommunal hemtjänst och särskilt boende. Projekt 
1 omfattar kommunal hemtjänst och kommunala särskilda boenden och syftar till 
att skapa ett arbetssätt där tid för reflektion ges på arbetstid för omsorgspersonalen 
i syfte att möjliggöra återhämtning och ett hållbart arbetsliv.  
Projekt 2 omfattar kommunala särskilda boenden och syftar till att undersöka 
organisationen inom särskilt boende och dess möjligheter att med befintliga 
arbetssätt arbeta mot att ta bort eller minska andelen delade turer samt utreda vilka 
nya metoder som behöver tas fram för att ytterligare uppnå målsättningen. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-10-24 

 
Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och verksamhetschef Björn Klemedsson  
 
Utredning 
 
Projekt 1 hemtjänst och särskilt boende 
Under pandemin har omsorgspersonal hanterat nya och komplexa situationer och 
utmaningar. Det har ställt nya krav på flexibilitet att hantera nya rutiner som 
ständigt har förändrats. 
Under dialog har omsorgspersonal framfört önskemål om reflektionstid på 
arbetstid för återhämtning och ökad trivsel på arbetsplatsen. Liknande projekt har 
utförts i andra kommuner med positivt resultat i form av ökad trivsel, ökad 
frisknärvaro och ökad känsla av sammanhang.  
 
Projektet startades upp i augusti 2022 och pågår fram till och med december 2022. 
Varje enhet har utbildat ett par reflektionshandledare som planerar och håller i 
reflektionstillfällena. Omsorgspersonalen har två reflektionstillfällen per månad. En 
utvärdering av projektet är inplanerad i januari 2023.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

I det fall målet med ökad frisknärvaro och ökad trivsel uppfylls innebär det att 
verksamheten kan få utrymme att arbeta in kostnaden för reflektionstid i den egna 
budgeten och därmed kan arbetssättet bli permanent.  
 
Projekt 2 särskilt boende 
Medarbetare och chefer ser behov av att ta fram en hållbar och funktionell metod 
för att minska eller ta bort andelen schemalagda delade turer i verksamheten. Idag 
arbetar de flesta medarbetarna varannan helg och har även ett pass som innebär 
delad tur på fyra (4) veckor. 
 
Genom att ta fram nya metoder för att ta minska eller ta bort andelen delade turer 
uppnås målen om att bli en mer attraktiv arbetsgivare, ett mer hållbart arbetsliv för 
medarbetarna samt lättare för medarbetarna att få helheten kring arbete och fritid 
att harmoniera. Samtidigt ges en stabilare bemanningssituation vilket i sin tur leder 
till en ökad kvalitet för omsorgstagarna och medarbetarna ges utrymme att arbeta 
med sina uppdrag. Projektet förväntas också leda till att minska andelen 
timanställda, att det blir en högre grad av följsamhet till hälsosam schemaläggning 
och individuella perspektiv kan tas i beaktande. 
 
Projektet startade upp i början av september 2022 och kommer att pågå till 31 
december 2022. En person har anställts som projektledare och har i uppdrag att 
genomföra utredningen av nuläge, inhämta information om önskat läge samt ta 
fram modell för ett eventuellt genomförande av metod för att minska eller ta bort 
andelen delade turer i verksamheterna. Implementering väntas i så fall ske under 
våren 2023.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att notera informationen  
____ 

Mötet ajourneras 15:08 – 15:16. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 131 Dnr. NOS 2022/201 

Information - Skyddad yrkestitel för undersköterskor 

Ärendebeskrivning 
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med juli 2023. Förändringen 
syftar till att stärka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg genom ett enhetligt 
nationellt kompetenskrav. Huvuduppdrag Hälsa har sett över vilka konsekvenser 
förändringen förväntas innebära för huvuduppdraget samt tagit fram en plan för 
införande.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-20 

 
 
Föredragande tjänsteperson 
HR-partner Karin Petersson  
 
Utredning 
Den 1 juli 2023 träder en ny föreskrift från Socialstyrelsen i kraft som skyddar 
yrkestiteln för undersköterskor. Förändringen syftar till att stärka kvalitet och 
säkerhet inom vård och omsorg genom ett nationellt enhetligt kompetenskrav.  
 
Socialstyrelsen kommer att administrera hanteringen kring skyddad yrkestitel och 
utfärda yrkesbevis. Kompetenskravet för yrkesbevis kommer att motsvara 
utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasienivå eller 
motsvarande erfarenhet. Mer precisa krav kommer att presenteras under våren 
2023. 
 
Undersköterskor som inte är tillsvidareanställda kommer att bli ålagda att visa upp 
yrkesbevis i samband med anställning från och med den 1 juli 2023. 
Tillsvidareanställda undersköterskor kommer att kunna fortsätta använda 
yrkestiteln, utan uppvisande av yrkesbevis, fram till 2033.  
 
Huvuduppdrag Hälsas plan på införande lyfter i det inledandet skedet fram 
medarbetarnas individuella ansvar för att ansöka om yrkesbevis. Huvuduppdraget 
kommer att informera och uppmana medarbetare till att ansöka. Inför att 
förändringen träder i kraft planeras informationsinsatser till berörda enhetschefer 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

kring faktisk hantering i samband med rekrytering samt administration kring 
inlämnade yrkesbevis.  
 
Huvuduppdrag Hälsa kommer systematiskt att följa andelen undersköterskor som 
uppvisat yrkesbevis och kontinuerligt se över behov av ytterligare åtgärder fram till 
2033.  
 
Den pågående satsningen med att erbjuda vårdbiträden utbildning till 
undersköterskor, inom ramen för Äldreomsorgslyftet, är exempel på en pågående 
åtgärd inom huvuduppdraget som stödjer förändringen kring skyddad yrkestitel.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att notera informationen  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 132 Dnr. NOS 2022/200 

Information - Heltid som norm 

Karin Petersson, HR-partner, återrapporterar till nämnden om insatsen heltid som 
norm. Heltidsarbete som norm är något som arbetsgivaren åtar sig genom 
kollektivavtal. Följande områden relaterade till heltidsarbetstiden redovisas från en 
medarbetarenkät:  

• Hur enkäternas frågeställningar hade adresserat frågan om heltidsarbete. 
• Hur medarbetare ställer sig till att gå upp i sysselsättningsgrad.  
• Några förslag i form av fritextsvar från svarande medarbetare, hur man ska 

motivera personal att vilja ha en högre sysselsättningsgrad. 
• Senaste årens utveckling i förhållande till andel heltidsarbetande inom 

huvuduppdraget.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 133 Dnr. NOS 2022/82 

Revisionsrapport Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Ärendebeskrivning 
De skånska kommunerna och Region Skåne fastställde i april 2016 en 
överenskommelse om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i 
Skåne, ett avtal som samtliga kommuner i Skåne har undertecknat. 
 
KomRedo AB har på uppdrag av kommunernas och regionens revisorer genomfört 
en granskning av effekter av avtalet med det övergripande syftet att bedöma om 
Region Skåne och Skånes kommuner uppnår de mål och syften som anges i avtalet. 
Granskningen har genomförts i Region Skåne och i 16 av Skånes kommuner, bland 
annat i Ängelholms kommun.  
Syftet med den aktuella revisionsrapporten är att bedöma om Ängelholms kommun 
uppnår de mål och syften som anges i avtalet. 
 
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i 
granskningen önskas yttrande från nämnden för omsorg och stöd i november 2022. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat 2022-10-27 
• Revisionsrapport från KomRedo, Granskning av HS-avtalet Ängelholms 

kommun 
• Missiv från revisorerna. 

 

 Föredragande tjänsteperson  
 Verksamhetschef Björn Klemedsson  
 

 Utredning 
Trots brister i samverkan kopplat till avtalsefterlevnaden bedömer KomRedo att 
effekterna för brukarna och för verksamheten i huvudsak är ändamålsenlig.  
Inom sju avtalsområden - Läkarmedverkan, gemensam vårdplanering, Rehabilitering, 
Habilitering, Hjälpmedel, Palliativ vård samt Kostnadsansvar för förbruknings- och 
sjukvårdsartiklar bedöms efterlevnaden av avtalet vara ganska bra. 
 
Utifrån den genomförda revisionen gör KomRedo bedömningen att bristerna i 
Ängelholms kommun gör gällande att Nämnden för omsorg och stöd inte har gjort en  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ändamålsenlig uppföljning av avtalet samt att efterlevnaden till avtalsområdena, Personer 
med psykisk funktionsnedsättning och Egenvård bedöms som bristfällig. 
 
KomRedo’s rekommendation är: 
 

- Att Nämnden för omsorg och stöd som ansvarig nämnd lyfter problematiken 
kring olika områden i Avtalet som redovisas i granskningen till lokala, 
delregionala och centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder 
vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad.  

- Att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets 
efterlevnad. Därutöver behöver en systematisk uppföljning av Avtalet införas. 

 
Huvuduppdrag Hälsas analys 
Utifrån de identifierade bristerna avseende avtalsuppföljning kommer huvuduppdrag 
Hälsa att följa upp hälso- och sjukvårdsavtalet årligen. Resultatet kommer presenteras 
för nämnden för omsorg och stöd i samband med redogörelsen av 
patientsäkerhetsberättelsen. För att kunna göra en ändamålsenlig uppföljning av avtalet 
behöver målsättningarna med avtalet och vilka nyckeltal som ska utgöra underlag för 
uppföljning tydliggöras, vilket huvuduppdrag Hälsa kommer att föra på tal i den 
delregionala samverkansgruppen i nordväst.  
 
Gällande avtalsområde egenvård har Ängelholms kommun vidtagit flera åtgärder de 
senaste åren för att nå upp till avtalets intentioner, bland annat har en översyn av rutiner 
gjorts samt utbildning av legitimerad personal, biståndshandläggare och enhetschefer. 
Det finns en god kunskap inom huvuduppdrag Hälsa om hur egenvård ska tillämpas och 
med vilket syfte. 
För att uppnå en bättre efterlevnad till avtalsområdet är det Huvuduppdrag Hälsas 
bedömning att följsamheten till de rutiner som finns behöver förbättras inom 
primärvården. Konsekvenserna av bristande efterlevnad till avtalsområdet blir mindre 
möjligheter till personcentrerad vård, minskad självständighet för den enskilde och en 
ökad personell resursåtgång. Mot bakgrund av ovanstående kommer huvuduppdrag 
Hälsa att lyfta frågan till den delregionala samverkansgruppen i nordväst samt för dialog 
i den lokala samverkansgruppen med berörda primärvårdsenheter. 
 
I Komredos revision av hälso- och sjukvårdsavtalet har granskningen riktats till 
nämnden för omsorg och stöd. Utifrån hur Ängelholms kommun är organiserat kan 
huvuduppdrag Hälsa konstatera att revisionens frågeställningar när det gäller 
avtalsområdet Personer med psykisk funktionsnedsättning spänner över både nämnden 
för omsorg och stöd och familje- och utbildningsnämnden. Det finns därför en risk att 
de svar som lämnats inte ger fullständig bild över Ängelholms kommuns efterlevnad till 
avtalsområdet. Huvuduppdrag Hälsa ser fortsatt behov av att utveckla samverkan med 
Region Skåne i syfte att uppnå målen med avtalsområdet. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
 
Beslut 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på revisionsrapporten 

att  överlämna svar till kommunrevisionen 

 

Beslutet expedieras till: 
• Kommunrevisionen 

• Familje- och utbildningsnämnden 
• Verksamhetschef Björn Klemedsson 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 134 Dnr. NOS 2022/202 

Information - Demografisk utveckling i Ängelholm 

Björn Klemedsson, verksamhetschef och Helena Gottfriedsson, verksamhetschef, 
lämnar information om trender som kan utläsas inom demografisk utveckling i 
kommunen. En åldrande befolkning, ekonomiska utmaningar och utmaningar i att 
rekrytera personal är trendmässiga.  

Verksamhetscheferna har, utifrån ovannämnda framtidsutmaningar, tagit fram 
underlag för framtida planering av lokaler inom ordinära boenden. Detta underlag 
är tänkt att användas för att ställa om till en kontext där mer vård kommer att 
utföras hemma hos brukare, en trend som går att utläsa redan idag. Underlaget 
presenteras för nämnden.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 135 Dnr. NOS 2022/1 

Information om beslutad budget 2023 

Caroline Crona, ekonom, informerar nämnden för omsorg och stöd om följande: 

• Budgetförutsättningarna för 2023 enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 
oktober. 

• Förändringar inför 2023 efter beslut i KF. 
• Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna däribland nämnden för 

omsorg och stöd. Kommunfullmäktiges uppdrag inför budgetprocessen 
2024 är att göra ett arbete med att jämföra taxe- och avgiftsnivåer med 
andra kommuner och särskilt t.ex. kommunerna som ingår i Familjen 
Helsingborg. Taxe- och avgiftsnivåer i Ängelholms kommun ska sedan 
anpassas om det föreligger ett behov att harmonisera med jämförbara 
kommuner. Syftet med uppdraget är att ha lika avgift för lika tjänst.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 
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NOS § 136 Dnr. NOS 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport per den siste oktober 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, april, juni och oktober varje år. 
Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat 
lämnas ekonomisk avvikelserapport per den siste oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-15 
• Ekonomisk avvikelserapport oktober 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Huvuduppdragschef Filippa Dahlgren  

Utredning 
Nämnden för omsorg och stöds verksamheter prognostiserar sammantaget ett 
underskott om -1,8 mnkr för helåret 2022. Underskottet är en förbättring sedan 
föregående prognos relaterat till ett överskott gällande statsbidrag. Förväntan var 
att prognosen skulle vara ytterligare förbättrad med 0,9 mnkr men som ett resultat 
av fler externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen och volymökningar inom 
funktionsstöd realiserades detta inte. 

Underskottet kan för övrigt förklaras av höga kostnader för skyddsmaterial till följd 
av pandemin (2,5 mnkr) och av merkostnader i samband med branden på södra 
sjukhusområdet (1,8 mnkr). Eventuella försäkringsersättningar för kostnader i 
samband med branden är inte beaktade i prognosen. 

Nämnden ser tendenser till ökade kostnader, vilka riskerar att försämra den 
ekonomiska prognosen ytterligare. Bakgrunden är, som ovan nämns, 
volymökningar inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning 
samt ett begynnande ökat tryck på särskilt boende som kan leda till fler köp av 
externa platser. 
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Början av året präglades av pandemin med höga merkostnader för exempelvis 
timvikarier, övertidsersättningar och skyddsmaterial, under våren stabiliserades 
pandemiläget, men under sommaren har utbrott förekommit i flera av 
verksamheterna. Ett statsbidrag för merkostnader kopplade till Covid-19 under 
december-mars har utbetalats om 4,2 mnkr. Statsbidraget är fördelat till 
verksamheterna och dämpar den totala nettokostnaden något. 

Huvuduppdrag Hälsa har för 2022 ansökt om statsbidrag för stärkt äldreomsorg 
om 20,2 mnkr. Statsbidraget syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer. Nämnden för omsorg och stöd beslutade i samband med budget 
2022 om hur statsbidraget ska fördelas. Enligt beslutet används statsbidraget till 
kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen och riktar sig till såväl kommunala 
som privata utförare.   

Huvuduppdrag Hälsa centralt 

Huvuduppdrag Hälsa centralt prognostiserar en total avvikelse om 32,7 mnkr. Den 
positiva avvikelsen är en följd av flera faktorer. Överskjutande statsbidrag från 2021 
reserverades i början av året som en försiktighetsåtgärd om slutredovisningen inte 
skulle godkännas. Dessutom är en del av statsbidraget för stärkt äldreomsorg 
reserverat för merkostnader kopplade till Covid-19. Vidare har verksamheten 
hittills haft lägre kostnader till följd av ej belagda platser på särskilt boende. Den 
samlade positiva avvikelsen krävs för att dämpa de negativa ekonomiska avvikelser 
som verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning och särskilt 
boende sammantaget redovisar nedan. 

Uppdrag och stöd 

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Bakgrunden till 
avvikelsen är en stram hantering av sommarsemestern på rehabenheten och en 
översyn av hjälpmedelskostnader som nu har stabiliserats något, sammantaget har 
detta som resulterat i minskade kostnader. Dessutom påverkar poster av 
engångskaraktär resultatet positivt. 

För uppdrag och stöd består fortsatt den största ekonomiska utmaningen i att det 
råder en svår rekryteringssituation avseende sjuksköterskor, vilket påverkar 
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kostnaderna för bemanningspersonal och övertid. För att minska konsekvenserna 
för verksamhetsområdet, men även för huvuduppdrag Hälsa som helhet, vidtas en 
rad åtgärder inom hela verksamhetsområdet. Det handlar om  övertid, 
resurseffektiv bemanning och schemaläggning.  

Bo bra hemma 

Bo bra hemma prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr. Den positiva avvikelsen 
kan främst kopplas till ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet men också 
till lägre volymer än tidigare prognoser, även om volymerna totalt sett ökar stadigt. 
Utvecklingsarbetet har resulterat i en förbättrad planering, minskad andel 
timvikarier och högre omställningsförmåga vid förändrade förhållanden. 

Vidare har hemtjänsten i sin helhet, för att möta långsiktiga volymökningar, 
förändrat sin organisationsstruktur med ytterligare ett hemtjänstområde. 
Förändringen är genomförd och innebär bättre förutsättningar för medarbetare, 
chefer och indirekt också för verksamhetsområdets målgrupp, men har i 
övergången genererat vissa merkostnader för personal och inköp. 

Särskilt boende 

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -25,9 mnkr. Avvikelsen är en 
försämring sedan föregående prognos och förklaras av fler externa 
korttidsplaceringar. Det ökade trycket på slutenvården har påverkat utskrivningar 
från sjukhuset och inneburit ett ökat behov av korttidsplatser. Korttidsplatserna i 
egen regi räcker inte till utan behöver kompletteras med köp av externa 
korttidsplatser, en prognosavvikelse som motsvarar cirka 9,0 mnkr. Dessutom kan 
det skönjas att målgruppen på korttidsenheten har mer komplexa behov än tidigare 
vilket föranleder en högre bemanning än budgeterat. För att minska trycket på 
korttidsplatserna och därmed minska behovet av externa placeringar pågår ett 
förbättringsarbete gällande flödet för att nyttja samtliga platser optimalt och 
därmed undvika att lägenheter står tomma på särskilt boende i onödan. 

Den negativa avvikelsen kan dessutom förklaras av att flera boenden, i samband 
med att läget kring Covid-19 stabiliserats, har haft stora svårigheter att anpassa en 
utökad bemanning till samma nivå som tidigare.  
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Beaktat det stora underskottet har arbetet med en översyn av kostnader och 
åtgärder intensifierats under hösten. Kartläggningen visar att kostnaderna i sin 
helhet, undantaget externa placeringar, kan kopplas till en bemanning som är högre 
än budgeterat. Verksamhetsområdet arbetar nu aktivt med åtgärder kopplat till 
bemanning för att motverka den negativa kostnadsutvecklingen och på sikt nå en 
budget i balans. Fokus ligger på att se över schema för att anpassa bemanning till 
budget och i det arbetet ingår att hitta rutiner för att nyttja överskjutande resurser 
från heltid som norm. 

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning 

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse om -13,6 mnkr. Verksamheten 
präglas av ständiga förändringar där nya ärenden aktualiserats som föranleder 
kostnadsökningar. Befarad avvikelse för år 2022 beror till stor del på fortsatt stora 
kostnader för externa placeringar. Vidare har verksamhetens kostnader gällande 
hemtjänstinsatser för personer under 65 år ökat betydligt under år 2022. 
Verksamheten har slutligen blivit belastad med ca 1,6 mnkr som är kopplat till 
branden vid Västersjögatan. Med anledning av de höga kostnaderna arbetar 
verksamhetsområdet med att se över placeringar, avtal och möjliga förändringar.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

 
att godkänna ekonomisk avvikelserapport för 2022 oktober månad. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Hälsa 
• Ekonomerna 
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NOS § 137 Dnr. NOS 2022/121 

Information - Återkoppling fördjupad uppföljning 
utifrån handlingsplan Humana 

Filippa Dahlgren, huvuduppdragschef hälsa och Ulrika Wattman, planeringschef 
hälsa, redogör för en fördjupad uppföljning utifrån den handlingsplan som har 
tagits fram i förhållande till verksamheten Sommarsol (som drivs av vårdbolaget 
Humana).  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

 
att notera informationen 
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NOS § 138 Dnr. NOS 2022/85 

Information - Beslut från Konkurrensverket - 
avseende informationsansvar i valfrihetssystem 

Ulrika Wattman, planeringschef hälsa, lämnar information om ett beslut från 
Konkurrensverket som har att göra med Ängelholms kommuns lagstadgade 
informationsansvar i förhållande till valfrihetssystemet.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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NOS § 139  

Information - Fritidsaktiviteter inom aktivitetsstöd 

Filippa Swanstein, verksamhetschef, redogör för lägesbild kring de åtgärder som 
vidtagits som följd av att tjänsten fritidskonsulent avskaffades efter politiskt beslut. 
Huvuduppdraget har ekonomiskt behövt hantera det faktum att pengar har varit 
avsatta för insatser som fritidskonsulenten hade ansvar för. Ekonomiska anslag 
avsatta för fritid inom funktionsstöd har behövt nyttjas. Nämnden delges en 
redovisning om hur fritidsresurserna har använts. Även utmaningar inför 
fritidsarbetet 2023 presenteras.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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NOS § 140 Dnr. NOS 2022/6 

Ej verkställda beslut, period 4 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-10-28. 

• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut - period 4, 2022 (tom. 2022-09-30) 
 
Utredning 
Under period 4, 2022 har man inom verksamheten för äldreomsorgen inte kunnat 
verkställa nedan redovisade beslut inom 3 månader: 

• 3 beslut om särskilt boende enligt SoL 
 

Sedan rapportering för period 3, 2022 har inom verksamheten för äldreomsorgen 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader, 
avslutats utan att verkställas: 

• 1 beslut om särskilt boende enligt SoL 
 

Sedan rapportering för period 3, 2022 har följande beslut inom verksamheten för 
äldreomsorgen kunnat verkställas: 

• 1 beslut om särskilt boende enligt SoL 
 

Verksamheten för funktionsstöd har under period 4, 2022 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader: 

• 2 beslut om bostad med särskild service enligt LSS 
• 2 beslut om kortidsvistelse enligt LSS 
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• 3 beslut om kontaktperson enligt LSS 
• 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 
• 5 beslut om ledsagarservice enligt LSS 

 

Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och den 
enskildes begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 månader 
under period 4, 2022 i nedan angivna beslut: 

• 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 

Sedan rapportering för period 3, 2022 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader, 
avslutats utan att verkställas: 

• 3 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 

Sedan rapportering för period 3, 2022 har följande beslut inom verksamheten för 
funktionsstöd kunnat verkställas: 

• 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
• 2 beslut om kontaktperson enligt LSS 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 4, 2022 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt 

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

Beslutet expedieras till: 
• Revisorer och Kommunfullmäktige 
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NOS § 141 Dnr. NOS 2022/5 

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar 

Inget finns att anmäla. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen 
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NOS § 142 Dnr. NOS 2022/4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt 
anmälas till Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i 
oktober 2022. 

Beslutsunderlag  
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2022-11-01 
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, oktober 2022. 
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, oktober 2022. 
 

Antal av Beslut Kolumnetiketter 

 
Radetiketter oktober Totalsumma 

.Bifall avlösning i hemmet 8 8 

.Bifall boendestöd 18 18 

.Bifall dagverksamhet 7 7 

.Bifall hemtjänst 129 129 

.Bifall ledsagning 9 9 

.Bifall matdistribution 32 32 

.Bifall omprövn särskilt 
boende/korttidsplats/kont 4 4 

.Bifall omprövning avlösning i hemmet 6 6   

28



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-11-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

.Bifall omprövning dagverksamhet 3 3 

.Bifall omprövning hemtjänst 64 64 

.Bifall omprövning ledsagning 6 6 

.Bifall omprövning matdistribution 17 17 

.Bifall omprövning särskilt boende /korttid 19 19 

.Bifall omprövning trygghetslarm 36 36 

.Bifall sysselsättning SOL 2 2 

.Bifall särskilt boende 5 5 

.Bifall särskilt boende /korttid 26 26 

.Bifall särskilt boende/korttidsplats/kont 3 3 

.Bifall trygghetslarm 53 53 

Avslag särskilt boende 1 1 

Avslag särskilt boende/korttidsplats 1 1 

LSS Avslag 9:9 § Bost s.service/vuxna 1 1 

LSS Bifall 9:10 § Daglig verksamhet 46 46 

LSS Bifall 9:2 § Personlig assistent 2 2 

LSS Bifall 9:2 § Tillfällig personlig assistent 2 2 

LSS Bifall 9:2 § Tillfällig utökning ass/sjuk 9 9 
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LSS Bifall 9:3 § Ledsagarservice 5 5 

LSS Bifall 9:4 § Kontaktperson 2 2 

LSS Bifall 9:6 § Korttidsvistelse 3 3 

LSS Bifall 9:9 § Bost s.service/vuxna 1 1 

Totalsumma 520 520 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna 

 

Beslutet expedieras till: 
• Planeringschef UW 
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