
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-04 

 
 

 
 

 
Nämnden för omsorg och stöd AU 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2022-10-04, kl. 13:15-15:20 
 
Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande 

Sonny Rosén (L)  
Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
Barbro Widell (S) ersätter Mikael von Krassow (S)   
 

Övriga närvarande: Ulrika Wattman, planeringschef  
Filippa Swanstein, verksamhetschef §58 
David Söder, myndighetschef §56 
Henrik Sanden, planeringschef  
Björn Klemedsson, verksamhetschef §58–62 
Anna Nordström, upphandlingschef §59–60 
Amanda Svensson, nämndsekreterare 

  

Paragrafer: 54–62 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Ingela Sylwander, Ordförande 
 
Sonny Rosén, Justeringsperson 
 
Yvonne Mollet Bengtsson, Justeringsperson 
 
Amanda Svensson, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-10-05 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-04 

 
 

 
 

 
Nämnden för omsorg och stöd AU 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

54 Val av justeringspersoner 3 

55 Godkännande av dagordning 4 

56 Enskilt ärende 5 

57 Information - Översyn av namnändring på gruppbostäder 6 

58 Information från huvuduppdrag Hälsa 7 

59 Utvärdering trygghetsvärdar 8 - 9 

60 Information - Uppföljning handlingsplan Humana 10 - 11 

61 Revisionsrapport Förstudie - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
220615 

12 - 13 

62 Beslut om evakuering av särskilda boenden i Ängelholms kommun, 
etapp 3 

14 - 15 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 54  

Val av justeringspersoner 

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. 

_____ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 55  

Godkännande av dagordning 

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 

_____ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 56 Dnr. NOS 2022/189 

Enskilt ärende 

 
_____ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 57 Dnr. NOS 2022/179 

Information - Översyn av namnändring på 
gruppbostäder 

Verksamhetschef Filippa Swanstein informerar kring namnändring på 
gruppbostäder då några av bostäderna har fått sitt namn uppkallat efter 
fastighetsbeteckningen medan andra har uppkallats efter kvarter eller gatuadress 
och man anser därmed att det finns ett behov av en enhetlig nomenklatur.   

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 

att  notera informationen 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 58 Dnr. NOS 2022/19 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Verksamhetschef Filippa Swanstein informerar om att det genomförs utredningar 
inom Barn och Unga där Lex Sarah anmälningar gjorts.   

Verksamhetschef Björn Klemedsson redogör för en allvarlig händelse som inträffat 
inom hemsjukvården som handlar om att enskild medarbetare medvetet och 
systematiskt bland annat misskött hanteringen av narkotiska preparat. Händelsen är 
polisanmäld och utreds nu utifrån ett civilrättsligt perspektiv. Det finns tydliga 
rutiner kring läkemedelshantering och granskningar görs varje år, både internt och 
externt. Man är inte orolig för brister i själva hanteringen av läkemedel utan denna 
händelse har ett individfokus i den utredning som görs. Avvikelser tas på allvar och 
kommer fortsättningsvis att göra det för att bland annat kunna spåra hanteringen 
av narkotiska preparat.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  
 
att notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 59 Dnr. NOS 2020/69 

Utvärdering trygghetsvärdar 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden. Utifrån uppdraget har tre alternativa 
modeller tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Rapport  ”Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En 

långsiktig hållbar modell”, daterad 2022-09-26 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman 
Planeringschef Henrik Sanden  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd föreslå Kommunstyrelsen 
att kommunfullmäktige beslutar  

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
 2024.  

att Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhets-
lokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på 
kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan 
avvecklas.  

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd föreslå kommunstyrelsen 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

Att godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på uppdraget. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef huvuduppdrag Hälsa, Ulrika Wattman 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 60 Dnr. NOS 2022/121 

Information - Uppföljning handlingsplan Humana 

Ärendebeskrivning 
Humana ansvarar för verksamhetsdriften, av det särskilda boendet Sommarsol i 
Vejbystrand, på uppdrag av Ängelholms kommun. Till följd av uppmärksammade 
brister utifrån gällande driftsavtal, upprättades en handlingsplan våren 2022. 
Handlingsplanen följdes upp av Ängelholms kommun under maj månad 2022. 
Handlingsplanen var vid uppföljningstillfället inte åtgärdad i sin helhet, varpå ny 
uppföljning bestämdes till augusti 2022.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-28 
• Bilaga – Redovisning av handlingsplan 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman 
Upphandlingschef Anna Nordström  
Planeringschef Henrik Sanden  

Yrkande 
Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar  

att uppdra åt tjänstemannaorganisationen att, efter utgången av leverantörens 
avtalade fjorton dagar (14) att komma till rätta med uppmärksammade brister, 
genomföra en fördjupad granskning avseende dokumentation enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen på Humanas verksamhet 
Sommarsol i Vejbystrand. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta  

att uppdra åt tjänstemannaorganisationen att, efter utgången av leverantörens 
avtalade fjorton dagar (14) att komma till rätta med uppmärksammade brister, 
genomföra en fördjupad granskning avseende dokumentation enligt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen på Humanas verksamhet 
Sommarsol i Vejbystrand. 

Beslutet ska expedieras till 
Planeringschef Ulrika Wattman 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 61 Dnr. NOS 2022/133 

Revisionsrapport Förstudie - Ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 220615 

Ärendebeskrivning 
Ansvarig nämnd är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service (LSS), om 
beviljat bistånd inte har verkställts inom tre månader efter beslut. Nämnden ska 
även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställs på nytt inom tre 
månader. Kommunen rapportera kvartalsvis. I det fall IVO bedömer att den 
enskilde fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har 
revisionsföretaget KPMG genomfört en förstudie avseende ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. Syftet med förstudien har varit att undersöka om det föreligger 
behov av att genomföra en fördjupad granskning av hur nämnden för omsorg och 
stöd, genom styrning och uppföljning, säkerställer att samtliga beslut enligt SoL och 
LSS verkställs inom tre månader efter beslut.  
 
Förstudien har utgått från följande frågor: 
 

- Finns det en samlad analys och bedömning av de ”ej verkställda besluten” 
som varit aktuella under senare år? Framgår det av analysen varför besluten 
inte ha kunnat verkställas i tid?  
 

- Hur många beslut har ännu inte kunnat verkställas vid granskningstillfället?  
 

- Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att säkerställa att besluten 
verkställs och finns det en prognos för när dessa åtgärder kan ge en effekt? 
 

Förstudien har varit inriktad på de beslut som inte har kunnat verkställas under 
perioden 2019-01-01 till och med 2022-03-31. 
 
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i 
förstudien önskas yttrande från nämnden för omsorg och stöd i oktober 2022. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta 

att  godkänna vidtagna samt föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens 
 granskning, 

att  överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunrevisionen 
• Planeringschef UW 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 62                              Dnr. NOS 2020/66, NOS 2020/67, KS 2019/328 

Beslut om evakuering av särskilda boenden i 
Ängelholms kommun, etapp 3 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av 
renoveringar av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet 
är att de flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-
talet och att det föreligger anmärkningar från både räddningstjänst och 
arbetsmiljöverk.  

Etapp 1, med evakuering av Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga, påbörjades 
under hösten 2020 och färdigställdes under våren 2021. Under våren 2021 fattade 
Kommunfullmäktige beslut om åtgärder för resterande särskilda boenden, d.v.s. 
vilka som hade värden som gjorde dem lämpliga att renovera, kunde vara lämpliga 
att riva till förmån för nybyggnation eller var aktuella att avveckla. Nämnden för 
omsorg och stöd uppdrog i samband med detta, åt chef Hälsa, att se över befintliga 
avtalstider med privata utförare av särskilda boenden i Ängelholms kommun, i syfte 
att matcha antagen renoveringsplan. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från facklig samverkan 2022- 09-14 
- Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 3 maj 2022 
- Beslut NOS den 23 november 2021 §99, 2020/66 
- Beslut kommunfullmäktige den 22 februari 2021 §43, 2019/328 
- Beslut NOS den 19 januari 2021 §4, 2020/67 
- Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328 
 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Henrik Sanden och Planeringschef Ulrika Wattman 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-10-04 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta 

att  godkänna förslag på evakuering etapp 3 

att  uppdra åt chef Hälsa att införa beläggningsstopp innan förestående evakue-
 ring av vardera boende 

att  beakta merkostnader för evakuering av tre särskilda boenden 2025 i 
samband med budget 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Hälsa 
• Kommunala pensionärsrådet 
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