
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-04

Nämnden för omsorg och stöd AU

Plats och tid: 429 samt digitalt via Teams, 2021-05-04, kl. 13:15-14.11

Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande (på plats i 429)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Mikael von Krassow (S)
Wiveca Britzén (M) ersätter Ann Hörnebrant Sturesson (C ) 
Katarina Nilsson (KD) ersätter Sonny Rosén (L)

Övriga närvarande: Filippa Kurdve, huvuduppdragschef (på plats i 429)
Mattias Fyhr, nämndsekreterare (på plats i 429)
Ulrika Wattman, planeringschef
Björn Klemedesson, verksamhetschef
Andreas Bollvik, ekonom

Paragrafer: 30-35

Protokollet är digitalt justerat av:

Ingela Sylwander, Ordförande

Katarina Nilsson, Justeringsperson

Yvonne Mollet-Bengtsson, Justeringsperson

Mattias Fyhr, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-06

Datum för anslags nedtagande: 2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för kansli och juridik, Stadshuset
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-04

Nämnden för omsorg och stöd AU

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

30 Covid-19

31 Ekonomiska avvikelserapport 2021 april 2021/2

32 Äldreomsorgssatsningen 2021/97

33 Information från huvuduppdrag Hälsa 2021/56

34 Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

2021/24

35 Förstudie avseende drift av det särskilda boendet Karlslund 2021/87
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 30

Covid-19

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar arbetsutskottet om aktuell 
situation i kommunen gällande covid-19 samt vaccinering.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 31 Dnr. NOS 2021/2,

Ekonomiska avvikelserapport 2021 april

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om att underlagen 
inte är färdigställda än och därmed inte heller den ekonomiska avvikelserapporten. 
Dessa kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet 18 maj.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 32 Dnr. NOS 2021/97, 

Äldreomsorgssatsningen

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om 
Äldreomsorgssatsningen och om huvuddragen i ärendet. Ärendet kommer att 
läggas fram till nämnden den 18 maj för beslut.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 33 Dnr. NOS 2021/56, 

Information från huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om aktuella 
ärenden och händelser inom huvuduppdragets verksamheter.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 34 Dnr. NOS 2021/24, 

Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram 
ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa
• Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-23 dnr §218, 2020/229 och 2020/580

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

att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”, 

att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 35 Dnr. NOS 2021/87, 

Förstudie avseende drift av det särskilda boendet 
Karlslund

Ärendebeskrivning
Det särskilda boendet Karlslund, med 40 vårdboendeplatser, har sedan uppstarten 
2009 drivits i privat regi. Driftsavtalet rörande vården löper ut den 31 december 
2022. Ställningstagande behöver göras i det fall Karlslund ska fortsätta drivas i 
privat regi eller om driften ska övergå i kommunal regi. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat 2021-03-29
• Förhandlingsprotokoll MBL 11§ avseende förslag till konkurrensutsättning 

avseende verksamhetsdrift av Karlslund, daterat till 2021-04-28
• Förstudie – avseende drift av det särskilda boendet Karlslund

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår att nämnden för omsorg och 
stöd beslutar

att godkänna förstudien avseende Karlslund, samt

att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en upphandling av drift av särskilt 
boende på Karlslund.

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) och Mikael von Krassow (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet, se bilaga. 

Yrkanden
Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar att nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott föreslår att nämnden för omsorg och stöd beslutar att godkänna 
förstudien avseende Karlslund, samt att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att 
genomföra en upphandling av drift av särskilt boende på Karlslund.

Wiveca Britzén (M) och Katarina Nilsson (KD) yrkar bifall till Ingela Sylwanders 
yrkanden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-05-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott föreslår att nämnden för omsorg och stöd beslutar att uppdra åt 
huvuduppdrag Hälsa att genomföra en verksamhetsövergång för drift av särskilt 
boende på Karlslund i kommunal regi efter det att nuvarande avtal har löpt ut.

Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till Yvonne Mollet-Bengtsson yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Ingela Sylwander ställer proposition på beslutsförslaget att föreslå 
nämnden godkänna rapporten. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller det.

Ordförande Ingela Sylwander ställer sedan sitt yrkande mot Yvonne Mollet-
Bengtssons yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes 
yrkande om att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en upphandling av 
drift av särskilt boende på Karlslund. Votering begärs. 

Ordförande föreslår följande beslutsgång för votering: Ja-röst för att bifalla 
ordförande Ingela Sylwanders yrkande; Nej-röst för att bifalla Yvonne Mollet-
Bengtssons yrkande. Beslutsgången godkänns. 

Voteringslista Parti Ja Nej
1 Ingela Sylwander, ordf (M) X
2 Katarina Nilsson (KD) X
3 Yvonne Mollet Bengtsson, 2v ordf (S) X
4 Wiveca Britzén (M ) X
5 Mikael von Krassow (S) X
Resultat 3 2

Votering utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet bifaller därmed 
ordförande Ingela Sylwanders yrkande om att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att 
genomföra en upphandling av drift av särskilt boende på Karlslund.
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Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se

2021-05-05

Reservation

Ärende nr 8.1, svar på förstudie avseende drift av det särskilda boendet 
Karlslund      

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd AU reserverar oss mot en 
förnyad upphandling av driften för det särskilda boendet på Karslund. 

I dag (uppgift från 2019) är andelen särskilt boende i Ängelholm som drivs i privat regi 
43 %. I exempel efter slutförd renovering och nybyggnation blir fördelning 70 % i 
privat drift och 30 % i kommunal drift. Det är inte en balanserad fördelning och 
framförallt ger det mindre valmöjlighet för brukarna.

Med nya beräkningar och planer verkar det gå mot en 100 % privatisering i 
Ängelholms kommun. Fortsätter utvecklingen i denna takt så har vi snart ingen 
kommunal verksamhet kvar utan får helt förlita oss på privata aktörer, en del med mål 
om god omvårdnad och en del med målet om i första hand god vinst. Vi kommer att 
ha liten möjlighet eller ingen alls att kunna påverka kvalitén. Den kravspecifikation 
som ställs vid upphandlingen står fast och den kommer vi inte att kunna påverka, då 
bryter vi avtalet.

Det ska finnas bra kommunala alternativ och vi ska vara med och kunna påverka 
kvalité och kostnad. Därför yrkar vi på att Karlslund ska återgå till kommunal drift.

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow
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