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Sammanträdesdatum 2022-09-28 

 
 

 
 

 
Nämnden för omsorg och stöd 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Rum 429, 2022-09-28, kl. 10:30-12:10 
 
Beslutande: Ingela Sylwander, Ordförande (M) 

Sonny Rosén (L) 
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 
Stefan Privé (SD)  
Rose-Marie Broman (SD) §§105–108 
Barbro Widell (S) 
Katarina Nilsson (KD)  
Eva-Lena Lindell (S)  
 

Ersättare: Lennarth Svensson (M) ersätter Katrina Dakouri (M) 
Mimmi Heinegren (SD) ersätter Rose-Marie Broman (SD) §109 
Britt-Inger Tinnert (M) ersätter Wiveca Britzén (M)  
Jan-Olof Jönsson (KD) ersätter Maths Kjellin (M)  
Ingvar Rydberg (MP)  
Carin Olsson (C) ersätter Ann Hörnebrant Sturesson (C)  
Rasmus Korsvall (S) ersätter Mikael von Krassow (S) 
 

Övriga närvarande: Filippa Kurdve, Chef Hälsa  
Ulrika Wattman, Planeringschef  
Pernilla Nevsten och Olivia Malmgren, Ängelholmslokaler § 107 
Kerstin Björkäng Wirehed, utredningssekreterare  
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
 

Paragrafer: 105–109 
 
 
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: 2022-09-29 
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-21 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Ängelholm Stadshuset  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 105  

Val av justeringspersoner 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 106  

Ärendelista 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar att 

att godkänna föredragningslistan utan ändringar.  
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 107 Dnr. NOS 2022/171 

Riktlinje vid byggnation av särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
AB Ängelholmslokaler har arbetat fram en riktlinje vid byggnation av särskilda 
boenden inom Ängelholms kommun. Riktlinjen ingår som en del i ett ramprogram 
(policy) för samtliga lokaler inom AB Ängelholmslokalers bestånd inför 
nybyggnation, till-och ombyggnation.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-30 
• Bilaga 1 ”Riktlinjer vid byggnation av särskilda boenden inom Ängelholms 

kommun” 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Nevsten VD för Ängelholmslokaler och Olivia Malmgren  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen i ”Riktlinjer vid byggnation av särskilda boenden 
 inom Ängelholms kommun” 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 108 Dnr. NOS 2022/172 

Avtalstid vid upphandling av verksamhetsdrift av 
Fridhemslund, ett nytt särskilt boende i Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt särskilt boende håller på att uppföras på Fridhemsområdet i centrala 
Ängelholm. Verksamhetsdriften ska, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, 
upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Underlag inför 
upphandling av verksamhetsdriften av det särskilda boendet Fridhemslund pågår.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande upprättat av huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-08 
• Sammanträdesprotokoll 2019-12-16, KF §221, 2019/328 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman  

Yrkande 
Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar  
 
att avtalslängden i kommande upphandling av verksamhetsdrift av det sär-

 skilda boendet Fridhemslund, löper på åtta (8) år från och med datum för 
 driftsstart, där avtalstiden delas upp i två avtalsperioder inom ramen för den 
totala avtalstiden om åtta (8) år.  

att  delegera till huvuduppdrag hälsa att besluta om i vilka avtalsperioder den 
totala avtalstiden ska delas in i och att i avtalet reglera möjlighet till 
förlängning eller uppsägning inför avtalsperiod 2. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att avtalslängden i kommande upphandling av verksamhetsdrift av det sär-
 skilda boendet Fridhemslund, löper på åtta (8) år från och med datum för 
 driftsstart, där avtalstiden delas upp i två avtalsperioder inom ramen för den 
totala avtalstiden om åtta (8) år, samt 

att  delegera till huvuduppdrag hälsa att besluta om i vilka avtalsperioder den 
totala avtalstiden ska delas in i och att i avtalet reglera möjlighet till 
förlängning eller uppsägning inför avtalsperiod 2. 

Beslutet ska expedieras till 
Planeringschef Hälsa 
Upphandlingschef Anna Nordström Folkesson 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-09-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 109 Dnr. NOS 2022/2 

Delårsbokslut 2022 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Hälsa har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 
augusti 2022 och en prognos över utfallet för helåret 2022. Delårsrapporten 
innehåller även uppföljning av nämndes utvecklingsmål.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-05 
• Delårsrapport daterad 2022-09-05 

Föredragande tjänsteperson 
Filippa Kurdve, Chef Hälsa 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen om delårsrapport 2022 för nämnden för omsorg och 
 stöd 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonomerna 
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