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Beslutande: Ingela Sylwander, ordförande (M) 

Sonny Rosén (L)  
Yvonne Mollet Bengtsson (S)  
Ann Hörnebrant Sturesson (C) §§66–68 
Mikael von Krassow (S)  

  

Övriga närvarande: Filippa Kurdve, Chef Hälsa  
Ulrika Wattman, planeringschef  
Björn Klemedsson, verksamhetschef §§66–67 
David Söder, myndighetschef §§63–65 
Charlotte Sandström, verksamhetschef §§67–68 
Magnus Ziegler, enhetschef §§67–68 
Henrik Sandén, planeringschef §66 
Mats Nilsson, Vd Ängelholmshem §66  
Amanda Svensson, nämndsekreterare  
Haris Hadzovic, nämndsekreterare  

  

Paragrafer: 63–68 
 
 
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: 2022-11-10 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-11-30 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 63  

Val av justerare 

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

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 64  

Godkännande av dagordning 

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 

____ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 65  

Enskilt ärende 

___ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 66 Dnr. NOS 2022/205  

Angående kommunala trygghetsboenden på Willan 
och Victoriagården 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun driver idag två trygghetsboenden, på Willan och på 
Victoriagården, där huvuduppdrag Hälsa ansvarar för driften. Det finns även 
trygghetsboende som drivs av AB Ängelholmshem och av privata fastighetsägare. 

Kommundirektörens stab, huvuduppdrag Hälsa och AB Ängelholmshem har utrett 
möjligheten för AB Ängelholmshem att överta driften av de kommunala 
trygghetsboendena. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2022 

Utredning 
Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet. Ett hyreskontrakt för en lägenhet i 
ett trygghetsboende kräver inget biståndsbeslut och det finns ingen juridisk skillnad 
gentemot ett hyreskontrakt för en ”vanlig” hyresrätt. Kommunstyrelsen handlägger 
för närvarande ett ärende där AB Ängelholmshem ges i uppdrag att den dag då de 
särskilda boendena evakueras i etapp 3 av renoveringsplanen, omvandla Willan och 
Victoriagårdens nuvarande lokaler till lägenheter för seniorer.  

Kommundirektörens stab bedömer att kommunkoncernens drift av 
hyresrättsverksamheten, oavsett om det gäller ”vanliga” hyresrätter eller hyresrätter 
för särskilda målgrupper, bäst hanteras genom en samordning av all sådan 
verksamhet i AB Ängelholmshem. Nämnden för omsorg och stöd föreslås därför 
godkänna en överlämning av de kommunalt drivna trygghetsboendena på Willan 
och Victoriagården till AB Ängelholmshem. 

Föredragande tjänsteperson 
Vd Ängelholmshem, Mats Nilsson 
Planeringschef, Henrik Sanden 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och 
stöd föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna en överlämning av de kommunalt drivna trygghetsboendena på 
Willan och Victoriagården till AB Ängelholmshem. 

Filippa Kurdve 
Chef huvuduppdrag Hälsa 

Henrik Sandén 
Planeringschef Kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till: 
• AB Ängelholmshem 
• Kommunstyrelsen 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 67 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 
Björn Klemedsson, verksamhetschef  

 

 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och 
stöd besluta 

att  godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på revisionsrapporten 

att  överlämna svar till kommunrevisionen 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunrevisionen 
• Familje- och utbildningsnämnden 
• Verksamhetschef Björn Klemedsson 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-08 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 68 Dnr. NOS 2022/2 

Information - Åtgärdsplan för budget i balans - 
särskilt boende 

Chef Hälsa Filippa Kurdve, verksamhetschef Charlotte Sandström samt enhetschef 
Magnus Ziegler redogör för åtgärdsplanen för budget i balans gällande särskilt 
boende. Charlotte Sandström och Magnus redogör för nedan punkter.  

• Budgetutfall – faktiska kostnader och intäkter för dem olika enheterna 
• Bemanningskostnader  
• Åtgärdsförslag – tänkbara åtgärder 
• Bemanningstal och faktisk bemanning  
• Flödesschema och tidslinje – förslag till åtgärdsarbete 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslås besluta  
 
att notera informationen. 
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