
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: 429, 2020-02-18, kl. 14:00-17:10

Beslutande: Ingela Sylwander (M)
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Katrina Dakouri (M)
Wiveca Britzén (M)
Mikael von Krassow (S)
Maths Kjellin (M)
Rose-Marie Broman (SD)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Martin Sjösten (S)
Stefan Pivré (SD)
Barbro Widell (S)
Jan-Olof Jönsson (KD), ersätter Katarina Nilsson (KD)
 

Ersättare: Lennarth Svensson (M)
Britt-Inger Tinnert (M), §§14-19
Carin Olsson (C)
Eva-Lena Lindell (S)
Klas Lundh (S)
Mimmi Heinegren (SD)
Ingvar Rydberg (MP)
Eva Thell Swarén (S)

Övriga närvarande:  Björn Klemedsson, Tf verksamhetschef, ersätter Filippa Kurdve, 
Tf chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef
Andreas Bollvik, ekonom
Lars-Göran Nilsson, ekonom
Susanne Westerdahl, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Charlotte Sandström, myndighetschef
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson  Paragrafer: 14-22

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Omedelbar justering: § 17

Organ: Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum: 2020-02-18

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-24

Datum för anslags nedtagande: 2020-03-17

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

14 Val av justeringspersoner

15 Gödkännande av föredragningslista

16 Information NOS 2020 2020/11

17 Förändrad ersättning till LOV-utförare 2020/19

18 Delegeringsordning för nämnden för omsorg och stöd 2019/3

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

2020/13

20 Delegationsbeslut - tjänstgörande ersättare för chef Hälsa 2019/136

21 Anmälan av delegationsbeslut januari 2020 2020/27

22 Ej verkställda beslut 2019/10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 14       

Val av justeringspersoner

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) utses att justera protokollet, 24 februari 
2020.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 15       

Gödkännande av föredragningslista

Nämnden för omsorg och stöd godkänner föredragningslistan.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 16 Dnr. NOS 2020/11  

Information NOS 2020

A) Björn Klemedsson, verksamhetschef, Andreas Bollvik, ekonom och Lars-Göran Nilsson 
redogör för Åsredovisning för Nämnden för omsorg och stöd 2019 (2020/18).

B) Andreas Bollvik, ekonom, redogör för kostnadsmått (Kolada/KKiK).
C) Charlotte Sandström, myndighetschef, redogör för exempel på delegationsbeslut.
D) Susanne Westerdahl, verksamhetschef, redogör för Äldreundersökning särskilt boende 
E) Charlotte Sandström, myndighetschef, informerar om konvertering av korttidsboenden.

 
 
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att notera informationen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-18

 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 17 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
Ulrika Wattman, planeringschef och Andreas Bollvik, ekonom.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

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.

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del

att paragrafen omedelbart justeras.

______

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 18 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 beslutar

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
Hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 19 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.

Yrkanden 
Sonny Rosén (L) yrkar att Huvuduppdrag Hälsa säkerställer och tydliggör vem som bär 
ansvaret inom kommunen och Region Skåne, samt gör en uppföljning och konsekvensanalys 
och återrapporterar till nämnden senast oktober 2020. Wiveca Britzén (M), Stefan Pivré (SD), 
Jan-Olof Jönsson  (KD) och Ann Hörnebrant Sturesson (C) instämmer i yrkandet. 

 
Ajournering
Socialdemokraterna begär och beviljas ajournering, 5 minuter.

Yrkanden, forts.
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar återremiss på hela ärendet. 

Ajournering
Socialdemokraterna begär och beviljas ajournering, 3 minuter. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Nämnden 
för omsorg och stöd beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter proposition på Sonny Roséns (L) m fl tilläggsyrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna svar på uppdrag, 

att Huvuduppdrag Hälsa säkerställer och tydliggör vem som bär ansvaret inom 
kommunen och Region Skåne,

att Huvuduppdrag Hälsa gör en uppföljning och konsekvensanalys och återrapporterar till 
nämnden senast oktober 2020, samt

att överlämna svaret till Kommunstyrelsen.

_____

Reservation
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot utredningen i 
tjänsteskrivelsen som vi anser vara bristfällig. Nämnden för omsorg och stöd fick efter 
Kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2019 i uppdrag att utreda vilka av syn- och 
hörselinstruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst. 
Huvuduppdrag Hälsa gör bedömningen att inga av dessa arbetsuppgifter lämpar sig att övertas 
av fixaren. Syn- och hörselsinstruktören har spetskompetens inom dessa två specialområden. 
Den berörda har enbart behövt vända sig till en person. Enligt presentationen och utredningen 
är det nu fler olika instanser och yrkesgrupper den berörda ska vända sig till. I utredningen 
uppges att de arbetsuppgifter som kommer att ligga på kommunen ska tas över av legitimerad 
personal, rehabassistenter och hemtjänstpersonal. Har dessa tre yrkesgruppen samma kunskap 
som instruktören? 
Vi ställer oss följande frågor: 

 är fördelningen av arbetsuppgifterna färdig och berörd personal som ska ta över uppgifterna 
informerad? 

 kommer utbildning att ske av all hemtjänstpersonal?
 vilken är den legitimerade personalen? 
 vem ska den berörda vända sig till i olika frågor? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd. 

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Martin Sjösten, Barbro Widell

_____

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 20 Dnr. NOS 2019/136  

Delegationsbeslut - tjänstgörande ersättare för Tf chef Hälsa

Ärendebeskrivning
Tf Cef Hälsa Filippa Kurdve är under perioden 2020-02-13 - 2020-02-23 frånvarande på 
grund av semester. Under frånvaron har Björn Klemedsson utsetts till tjänstgörande ersättare 
samt bekräftat mottagandet av delegeringen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut daterat 2020-01-13

Beslut
Nämden för omsorg och stöd beslutar

att notera informationen. 

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 21 Dnr. NOS 2020/27  

Anmälan av delegationsbeslut januari 2020

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt anmälas till 
Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i januari 2020.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2020-02-03

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 22 Dnr. NOS 2019/10  

Ej verkställda beslut

Ärendebeskrivning
Varje kvartal redovisas icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat den 3 februari 2020
Bilaga 1. Ej verkställda beslut kvartal 4, 2019

Utredning
Under kvartal 4, 2019 har man inom verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa 
beslut om särskilt boende enligt SoL, inom 3 månader i 23 ärenden. Sedan rapporteringen för 
kvartal 3 har;

 33 beslut kunnat verkställas 
 12 beslut är avslutade och 
 9 beslut kommer att verkställas under januari månad 2020.

 
Därutöver har verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa beslut om dagverksamhet 
enligt SoL inom 3 månader i 15 ärenden. Tre beslut har avslutats och 8 personer har erbjudits 
plats under januari 2020. 

Verksamheten för funktionsstöd har under kvartal 4, 2019 inte kunnat verkställa;
 3 beslut om bostad med särskild service enligt LSS 
 1 beslut om korttidsvistelse enligt LSS 
 4 beslut om daglig verksamhet enligt LSS varav 2 beslut inte kan verkställas på grund 

av att brukaren ännu inte har flyttat till Ängelholms kommun
 2 beslut om ledsagarservice enligt LSS 
 2 beslut om kontaktperson enligt LSS 

För ej verkställda beslut riskerar kommunen att beläggas med särskild avgift. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställa beslut kvartal 4 2019,

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

_____

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen 
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