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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 110  

Val av justerare 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 111 

Godkännande av dagordning 

Till dagordningen har punkt 3 Information – Avtal mellan Ängelholms kommun 
och Cabonline Region Syd tillkommit.  
 
Punkt 14 Information – Fritidsaktiviteter inom aktivitetsstöd utgår. 
 
Dagordningen läggs därefter med godkännande till handlingarna.  
 
____ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 112  

Information - Avtal mellan Ängelholms kommun och 
Caboline Region Syd AB 

Huvuduppdragschef Eva Sturesson informerar om avtalet mellan Ängelholms 
kommun och Caboline Region Syd AB. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  
 
att notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 113 Dnr. NOS 2022/19 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Björn Klemedsson redogör för en händelse som inträffat inom 
hemsjukvården.  

 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  
 
att notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 114 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 

Deltar inte i beslutet 
Stefan Pivré (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

Yrkande 
Sonny Rosen (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av 
Wiveca Britzén (M)  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
besluta 

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.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen 

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

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del  

att godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på uppdraget. 

 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning punkt 5Utvärdering trygghetsvärdar. 
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet. När det gäller frågan om 
finansieringen av trygghetsvärdar inom trygghetsboende lämnar vi ett samlat förslag 
för Ängelholms kommun gällande budget för 2023 och även då plan för 2024 och 
2025. Detta för antagande av kommunfullmäktige i november. 

För Sverigedemokraterna 
Stefan Pivré, nämndsgruppledare  

Beslutet ska expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Planeringschef Huvuduppdrag Hälsa, Ulrika Wattman 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 115 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 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

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. 

Beslutet ska expedieras till 
Planeringschef Ulrika Wattman 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 116                              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 
Chef Hälsa Filippa Kurdve  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

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 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 117 Dnr. NOS 2022/2 

Svar på uppdrag om åtgärdsplan för en budget i 
balans år 2022 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har per den siste juni lämnat en ekonomisk 
avvikelserapport som visar på ett budgetunderskott uppgående till 3,8 mnkr. 
Underskottet kan förklaras av höga kostnader för skyddsmaterial till följd av 
pandemin (2,0 mnkr) och av merkostnader i samband med branden på södra 
sjukhusområdet (1,8 mnkr).  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-07 att ge nämnden för 
omsorg och stöd i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen senast i oktober månad för en budget i balans 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Chef Hälsa Filippa Kurdve  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta  

att notera informationen.   

Expedieras till  
Kommunstyrelsen 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 118 Dnr. NOS 2022/182 

Information - Äldreomsorgslyftet 

Ärendebeskrivning 
Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning som pågår mellan 2020-2023 vars syfte är 
att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att medarbetare ges 
möjlighet att studera på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid 
som medarbetaren är frånvarande på grund av studier. Hittills har drygt 60 
medarbetare omfattats av satsningen inom ramen för äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-20 

Föredragande tjänsteperson 
Chef Hälsa Filippa Kurdve 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 119 Dnr. NOS 2022/161 

Information - Hur arbetar privata vårdgivare i 
Ängelholms kommun med BHK 

Planeringschef Ulrika Wattman redogör för återkoppling från privata utförare av 
vård och omsorg i Ängelholms kommun.  

• Adium Omsorg/ Förenade Care AB 
• Attendo Sverige AB 
• Vardaga Äldreomsorg AB 
• Humana Omsorg AB 

Beslut 
Nämnden för vård och omsorg beslutar  
 
att notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 120 Dnr. NOS 2022/183 

Information -  Fast omsorgskontakt 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2022 införs en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen om att personer med 
hemtjänst, med vissa undantag, ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Ett år senare, 
från den 1 juli 2023, ställs krav på att den fasta omsorgskontakten också vara 
utbildad undersköterska. Staten finansierar kostnaden för införandet med 1,4 mnkr. 
Införandet av fast omsorgskontakt pågår inom verksamhetsområdet bo bra 
hemma, huvuduppdrag Hälsa. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-10-04 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Helena Gottfriedson. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 121 Dnr. NOS 2022/184 

Information - Projekt att dela på service och 
omvårdnadsinsatser 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av mer komplexa och omfattande behov inom hemtjänsten ställs 
nya krav på medarbetarnas kompetens. Under 2023 införs skyddad yrkestitel för 
undersköterskor. För att få resurserna att räcka till, rätt kompetens på rätt plats 
samt vara en attraktiv arbetsgivare ser huvuduppdrag Hälsa behov av att dela på 
service- och omvårdnadsinsatser.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Helena Gottfriedson 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 122 Dnr. NOS 2022/179 

Information - Översyn av namn för bostäder enligt LSS 
och SoL 

Ärendebeskrivning 
För kommunens grupp- och servicebostäder, inom Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) saknas idag en enhetlig 
nomenklatur. Några av bostäderna har fått sitt namn uppkallat efter 
fastighetsbeteckningen medan andra har uppkallats efter kvarter eller gatuadress. 
Det finns behov av en enhetlig nomenklatur, dels för att skapa en tydlighet inom 
verksamhetsområdet, men främst för att stärka integriteten för den enskilde, bosatt 
på grupp- eller servicebostad.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-15 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Filippa Swanstein  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  notera informationen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRFF 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 123 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 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

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 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 124 Dnr. NOS 2022/5 

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar 

• Beslut KS 2022-09-07 - Ekonomisk rapport per juni 2022 - uppdrag till 
NOS 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  
 
att notera informationen. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-10-18 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 125 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 i 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2022-10-04 
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, september 2022. 
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, september 2022. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef UW 
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