
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Ormgropen, stadshuset Ängelholm, 2020-03-24, kl. 14:00 – 16:20

Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Stefan Pivré (SD)
Wiveca Britzén (M)
Mikael von Krassow (S) tom kl. 15.00, § 25
Maths Kjellin (M)
Rose-Marie Broman (SD)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Barbro Widell (S)
Katarina Nilsson (KD)
Martin Sjösten (S)
Ingvar Rydberg (MP) tjänstg.. ers. för Katrina Dakouri (M)

Övriga närvarande:  Therese Finn, MAS, § 25
Andreas Bollvik, ekonom
Lars-Göran Nilsson, ekonom
Ulrika Wattman, planeringschef
Filippa Kurdve, huvuduppdragschef
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson Paragrafer: 23-31

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed 

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén,  Yvonne Mollet-Bengtsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-03

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed 
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25 Information NOS 2020 2020/11

26 Ängelholmsförslaget - Inför vårdhundar i Ängelholm 2019/196

27 Ekonomisk avvikelserapport februari 2020 2020/42

28 Upphävande av beslut angående  politikerrådet i Skånetrafiken gällande 
färdtjänst

2019/87

29 Ej verkställda beslut 2020 2020/43

30 Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020 2020/27

31 Handikapp- och pensionärsrådets protokoll 2020 2020/60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 23      

Val av justeringspersoner

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

____
  

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 24      

Godkännande av föredragningslista
 

Nämnden beslutar, efter det att vissa justeringar görs i informationsärendet, att godkänna 
föredragningslistan.

____  

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 25 Dnr. NOS 2020/11   

Information NOS 2020

På dagens sammanträde utgår punkt A, B och D. Punkt H hanteras först.

H) Medicinskt ansvarig sjuksköterska Therese Finn redogör för nuläget beträffande 
Covid-19. Läget är förhållandevis stabilt och under kontroll trots att många av 
personlen är sjuka.

C) Planeringschef Ulrika Wattman återkopplar i ärendet om Solängen. Kommunen har
gjort oanmälda tillsynsbesök, både dag och natt. Efter genomgång konstateras att 
inga brister kvarstår som kan föranleda vite.

E) Chef för huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, redogör för hur budgetläget 2021 
ser ut och informerar om bland annat nuläge, kvalitet, utmaningar och möjligheter.

F) Filippa Kurdve redogör för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 
vilket överlag visar väldigt bra resultat. Identifierade utvecklingsområden och 
åtgärdsförslag redovisas.

Nämnden för omsorg och stöd lägger med godkännande informationen gällande 
Uppföljning SAM 2019 till handlingarna.

G) Filippa Kurdve redogör slutligen för en nulägesanalys gällande särskilda boenden.

Ordförande tackar samtliga tjänstepersoner för informationerna.

____
 
 

 
 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 26 Dnr. NOS 2019/196   

Ängelholmsförslaget - Inför vårdhundar i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett Ängelholmsförslag till Nämnden för omsorg och stöd, om att införa 
vårdhundar inom vård-och omsorg för såväl barn, vuxna som äldre. Förslagsställaren 
belyser de positiva effekter som kontakten med hund kan ge. Vårdhund används idag i 
några av Hälsas verksamheter.

Förslaget är inlämnat den 8 oktober 2019 och det har fått 85 röster. Ett Ängelholmsförslag 
ska vara besvarat inom sex månader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2020, § 17
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 3 februari 2020
Ängelholmsförslaget – att införa vårdhundar i Ängelholm
Medborgarförslag, beslut Kommunstyrelsen den 29 mars 2017 §120, 2016/269

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Ulrika Wattman

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och motiveringen till 
beslut på engelholm.se som nämndens svar till förslagsställaren. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via Abou



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 27 Dnr. NOS 2020/42   

Ekonomisk avvikelserapport februari 2020

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske 
till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat lämnas ekonomisk avvikelserapport 
per den siste februari 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-16
Ekonomisk avvikelserapport februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Chef för huvuduppdrag Hälsa Filippa Kurdve

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för februari månad.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomerna
Huvuduppdrag Hälsa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 28 Dnr. NOS 2019/87   

Upphävande av beslut angående politikerrådet i 
Skånetrafiken gällande färdtjänst

Ärendebeskrivning
Enligt överenskommelse med Region Skåne ska Ängelholms kommun utse en politiker att 
delta i politikerrådet i Skånetrafiken gällande färdtjänst. Den 21 maj 2019 beslutade 
nämnden för omsorg och stöd att utse Ingela Sylwander (M) till politikerrådet i 
Skånetrafiken gällande färdtjänst. 

Detta ansvar ligger dock inte inom nämndens ansvarsområde varför beslutet ska upphävas. 
Ansvaret för färdtjänst ligger på samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2020, § 18
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-27
Beslut NOS § 40, taget den 21 maj 2019

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att upphäva beslut § 40 taget den 21 maj 2019. .

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande NOS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 29 Dnr. NOS 2020/43   

Ej verkställda beslut 2020

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum, rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna och 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat den 4 mars 2020
Bilaga 1. Ej verkställda beslut period 1, 2020

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 1, 2020

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
Revisorer
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 30 Dnr. NOS 2020/27   

Anmälan av delegationsbeslut NOS 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 februari 2020.

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

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 31 Dnr. NOS 2020/60   

Handikapp- och pensionärsrådets protokoll 2020

Ärendebeskrivning
Ordförande och ett antal ledamöter från Nämnden för omsorg och stöd har valts till 
Kommunala Handikapp- och Pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022.
Protokollen från råden ska tillsändas nämnden för information.
 
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunala Handikapprådet den 11 mars 2020

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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