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Nämnden för omsorg och stöd 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2022-09-12, kl. 14:00-17:00 
 
Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande 

Sonny Rosén (L) 
Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
Stefan Pivré (SD 
Katrina Dakouri (M) 
Wiveca Britzén (M) 
Mikael von Krassow (S) 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) 
Barbro Widell (S) 
Katarina Nilsson (KD) 
Eva-Lena Lindell (S) 
Lennarth Svensson (M) ersätter Maths Kjellin (M) 
Mimmi Heinegren (SD) ersätter Rose-Marie Broman (SD) 
 

Ersättare: Britt-Inger Tinnert (M) 
Jan-Olof Jönsson (KD) 
Carin Olsson (C) 
Therese Ingvarsson (SD) 
Christian Hedman (S) 
 

Övriga närvarande: Filippa Swanstein, verksamhetschef  
Charlotte Sandström, verksamhetschef  
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef 
Karin Dahl, enhetschef § 96 
Ida Lundblad, utvecklare uppdrag och stöd, § 91 
Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook och Caroline Crona ekonomer, 
§§ 92-93 
Therese Finn, MAS § 98 
Anna Danielsson, MAR § 98 
Ulrika Wattman, planeringschef 
Filippa Kurdve, huvuduppdragschef 
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 
 

Paragrafer: 88-104 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Ingela Sylwander, Ordförande 
Sonny Rosén, Justeringsperson 
Yvonne Mollet Bengtsson, Justeringsperson 
Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-14 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-06 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm 
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88 Val av justeringspersoner  

89 Godkännande av ärendelista  

90 Information från huvuduppdrag Hälsa 2022/19 

91 Återkoppling sommaren 2022  

92 Förslag till budget 2023 och planår 2024-2025 2022/1 

93 Ekonomisk rapport per den siste juni 2022 2022/2 

94 Information resultat brukarundersökning "Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2022 och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och 
kommunal hälso- och sjukvård 2022" 

2022/13 

95 Renoveringsplan för gruppbostäder i Ängelholms kommun 2022/22 

96 Aktiviteter och stöd om volontärsarbete inom Hälsa  

97 Sammanställning av Lex Sarah 1 april tom 25 augusti 2022 2022/7 

98 Sammanställning av Lex Maria 2022/8 

99 Evakuering av särskilda boenden i Ängelholm, etapp 3 2020/66 

100 Förslag till sammanträdestider 2023 2022/164 

101 Ej verkställda beslut period 3 2022 2022/6 

102 Anmälan av delegationsbeslut 2022/4 

103 Delegationsbeslut - Tjänstgörande ersättare för chef Hälsa 2022/14 

104 Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar 2022/5 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 88  

Val av justeringspersoner 

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 89  

Godkännande av ärendelista 

Ny punkt läggs på dagordningen; Återkoppling sommaren 2022. Därefter läggs 
dagordningen med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 90 Dnr. NOS 2022/19 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Ärendebeskrivning 
Chef för Hälsa Filippa Kurdve presenterar ny verksamhetschef för Funktionsstöd 
Filippa Swanstein. Filippa informerar också att David Söder är ny myndighetschef. 

Verksamhetschef Charlotte Sandström informerar om att kön idag är 35 personer 
(särskilda boenden 19 och 16 till demensboenden). 13 personer har fått plats på 
korttidsplats. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 91  

Återkoppling sommaren 2022 

Utvecklare Ida Lundblad informerar om hur rekryteringen gått till för att anställa 
personal till sommaren 2022. 

Ida presenterar; 

• Statistik, presentation av enkät 
• Hur sommarvikarier upplevt sitt sommarjobb 
• Hur enhetscheferna inom äldreomsorg och funktionsstöd upplevt 

sommarrekryteringen 
• Förberedelsearbete och marknadsföring 2022 
• Fokusområden inför nästa sommarrekrytering 2023 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 92 Dnr. NOS 2022/1 

Förslag till budget 2023 och planår 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 30 maj 2022 fastställt budgetdirektiv för 
år 2023-2025, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och 
investeringsbudget. Enligt anvisningar och tidplan ska varje nämnd fatta beslut om 
ett förslag till budget baserat på de fastställda rambeloppen.  

Ramarna är inte tillräckliga för att täcka volymökningar inom verksamheten för 
personer med funktionsnedsättning. Detta ordförandeförslag innehåller ett äskande 
om 7,5 mnkr för att täcka dessa kostnader. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1 Utredning nämnden för omsorg och stöd driftbudget 2023-2025 
- Bilaga 2 Sammanställning investeringar 
- Bilaga 3 Investeringsuppgift Inventarier nya särskilda boenden 
- Bilaga 4 Investeringsuppgift Larmanläggningar särskilda boenden 
- Bilaga 5 Investeringsuppgift Inventarier funktionsstöd 
- Bilaga 6 Investeringsuppgift Inventarier Hälsa 
- Bilaga 7 Investeringsuppgift Inköp tekniska hjälpmedel 
- Bilaga 8 Investeringsuppgift IT Äldrevården 
- Bilaga 9 Mål nämnden för omsorg och stöd 2023 
- Bilaga 10 Kvalitetsdeklarationer nämnden för omsorg och stöd 
- Bilaga 11 Protokoll samverkan HSG Hälsa daterat 2022-08-30 
 

Föredragande tjänsteperson 
Chef för Hälsa, Filippa Kurdve 

Deltar inte i beslutet 
Yvonne Mollet Bengtsson (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet 
och godkänns lämna en protokollsanteckning. 
Stefan Pivré (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet och 
godkänns lämna en protokollsanteckning. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar med instämmande av Wiveca Britzén (M), 
Sonny Rosén (L) och Katarina Nilsson (KD), bifall till ordförandeförslaget. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige tillskjuta Nämnden för omsorg och stöd 7,5 mnkr 
för 2023 och årligen framöver, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ovanstående tillskott, 
godkänna förslag till driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025, 

att godkänna förslag till investeringsbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025, 

att godkänna förslag till mål för 2023, 

att godkänna kvalitetsdeklarationer för 2023. 

Protokollsanteckning 
Ärende nr 5.1, förslag till budget 2023 och planår 2024-2025                                                                                                                                                
Vi Socialdemokrater väljer att inte delta i budgetbeslut på nämndsnivå. Vi 
återkommer med ett samlat förslag gällande budget för 2023 och planår  2024-2025 
som antas i Kommunfullmäktige i november. 
Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd 
 
Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell, Christian Hedman,  
Eva-Lena Lindell 
____ 
 
Protokollsanteckning punkt 5 gällande budget 2023 och planår 2024-2025. 
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslut på nämndsnivå, men 
återkommer med ett samlat förslag för Ängelholms kommun gällande budget för 
2023 och även då plan för 2024 och 2025, för antagande av kommunfullmäktige i 
november. 
 
För Sverigedemokraterna 
Stefan Pivré, nämndsgruppledare  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonomi och kvalitet 
• Ekonomer 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 93 Dnr. NOS 2022/2 

Ekonomisk rapport per den siste juni 2022 

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 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
- Ekonomisk avvikelserapport juni 2022 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen om ekonomisk rapport för juni 2022. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 94 Dnr. NOS 2022/13 

Information resultat brukarundersökning "Så tycker 
de äldre om äldreomsorgen 2022 och 
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård 2022" 

Ärendebeskrivning 
Information ges om resultaten av brukarundersökningen Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2022 och enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård 2022. 

Beslutsunderlag 
Resultat enkätundersökning, Bo Bra hemma 
Resultat enkätundersökning, Särskilda boenden 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman, verksamhetschefer Charlotte Sandström och 
Helena Gottfriedsson 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 95 Dnr. NOS 2022/22 

Renoveringsplan för gruppbostäder i Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2022, att uppdra åt kommundirektören 
att utarbeta ett förslag till renoveringsplan för kommunens gruppbostäder 
innefattande tidplan, flyttkedjor och kostnader.  

Anledningen är att flera av de gruppbostäder som kommunen hyr av AB 
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler behöver ses över. Bakgrunden är 
förändrade myndighetskrav avseende brandsäkerhet, behov av att förbättra 
boendemiljön men också arbetsmiljön.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2022 
• Protokoll HSG – Renoveringsplan  gruppbostäder 2022-08-30 
• Rapport – Upprustningsbehov av gruppbostäder i Ängelholms kommun, 

daterad den 18 augusti 2022 
• Protokollsutdrag KS den 19 januari 2022, § 13 

Föredragande tjänstepersoner 
Planeringschef Ulrika Wattman och verksamhetschef Filippa Swanstein 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

• att ha tagit del av informationen i Rapport – Upprustningsbehov av 
gruppbostäder i Ängelholms kommun, daterad den 18 augusti 2022. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef Henrik Sanden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 96  

Aktiviteter och stöd om volontärsarbete inom Hälsa 

Enhetschef Karin Dahl informerar om enhetens  verksamheter; 

• Dagverksamhet 
• Anhörigstöd 
• Volontärverksamhet – volontärsamordnare 
• Träffpunktsverksamhet 
• Café omtanken 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 97 Dnr. NOS 2022/7 

Sammanställning av Lex Sarah 1 april tom 25 augusti 
2022 

Ärendebeskrivning 
För personal inom äldreomsorg och omsorgen för personer med funktionsnedsätt-
ning råder rapporteringsskyldighet avseende såväl risk för missförhållanden som 
missförhållanden. Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen (SoL) och 
i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid allvarligt miss-
förhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska rapportering ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med lex Sarah  
är att verksamheten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska rättas till för att 
förhindra att liknande händelser inträffar igen. Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt 
att kvartalsvis redovisa till Nämnden för omsorg och stöd inkomna rapporter och 
anmälningar enligt Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-08-25 
• Bilaga 2, Sammanställning Lex Sarah from 2022-04-01 tom 2022-08-25. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna redovisningen av sammanställningen Lex Sarah from 2022-04-01 tom 
2022-08-25. 

Beslutet ska expedieras till 
Filippa Kurdve, Chef Hälsa 
Ulrika Wattman, Planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 98 Dnr. NOS 2022/8 

Sammanställning av Lex Maria 

Ärendebeskrivning 
Vårdgivaren är skyldig att utreda samtliga vårdskador för att förhindra att liknande 
händelse inträffar igen. Allvarliga vårdskador, vilka benämns Lex- Maria, ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bestämmelserna gäller för all 
hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-02 

Bilaga sammanställning Lex Maria period 2, 2022 

Föredragande tjänstepersoner 
Therese Finn, MAS 
Anna Danielsson, MAR 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna redovisning om Lex-Maria period 2, 2022 

____ 

Beslutet ska expedieras till 
Filippa Kurdve chef huvuduppdrag Hälsa, Björn Klemedsson verksamhetschef 
Uppdrag och stöd, Ulrika Wattman planeringschef Hälsa, Therese Finn Medicinskt 
ansvarig sjusksköterska 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 99 Dnr. NOS 2020/66 

Evakuering av särskilda boenden i Ängelholm, etapp 3 

Ärendebeskrivning 
Chef för Hälsa Filippa Kurdve informerar om renoveringsplanernas tre olika 
etapper; 

Etapp 1: Åsbytorp (gamla), Karlsgården och Kungshaga (gamla) – Etappen är 
beslutad och genomförd 

Etapp 2: Solängen och Bäckagården evakueras till Fridhemslund, Åshaga och 
Bokhöjden evakueras till nya Kungshaga – etappen är beslutad men inte 
genomförd. 

Etapp 3: Viktoriagården evakueras till nya Kungshaga, Solhaga och Willans 
vårdboende evakueras till nya Åsbytorp – etappen är för närvarande ett förslag. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att notera informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 100 Dnr. NOS 2022/164 

Förslag till sammanträdestider 2023 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd ska fastställa sina sammanträdestider 2023. 
Arbetsutskottet föreslås börja klockan 13.15 och nämnden klockan 14.00. 
 
Arbetsutskott 
17 januari 7 februari 
7 mars  4 april 
2 maj  5 juni 
29 augusti 3 oktober 
7 november 5 december 
 
Nämnd 
10, 31 januari 21 februari 
21 mars 18 april 
16 maj  20 juni 
11 september - måndag 17 oktober 
21 november 19 december 
 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna nämndens sammanträdestider för 2023. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 101 Dnr. NOS 2022/6 

Ej verkställda beslut period 3 2022 

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 2022-09-02. 
• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 3, 2022 (tom. 2022-06-30) 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2022 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till 
Revisorer och Kommunfullmäktige 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 102 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 
juni  - augusti 2022 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtanden Hälsa 7 juli, 15 augusti och 1 september 

avseende juni-augusti 2022 
• Bilagor 1, Avidentifierade beslut SoL, juni – augusti 2022. 
• Bilagor 2, Avidentifierade beslut LSS, juni – augusti 2022. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att lägga redovisningen av delegationsbeslut avseende juni – augusti 2022 till 
handlingarna. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 103 Dnr. NOS 2022/14 

Delegationsbeslut - Tjänstgörande ersättare för chef 
Hälsa 

Ärendebeskrivning 
Chef Hälsa, Filippa Kurdve, är under perioden 2022-10-01—2022-10-08 
frånvarande på grund av semester.  

Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut daterat 2021-11-15, NOS 2021/14 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut – tjänstgörande ersättare för chef 
Hälsa till handlingarna. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 104 Dnr. NOS 2022/5 

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar 

• Beslut KS 2022-06-08 - Ekonomisk rapport per april 2022 
• Beslut KF 2022-06-20 - Motion från Lars Nyander (S)  om långsiktig plan 

för offentliga verksamheters inomhusklimat 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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