
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-03

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Blå, 2020-04-03, kl. 09:00-11:30

Beslutande: Ingela Sylwander (M)
Sonny Rosén (L)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Mikael von Krassow (S)
Barbro Widell (S), ersätter Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef (Skypesamtal)
Helena Gottfriedson, verksamhetschef

Utses att justera: Sonny Rosén, Barbro Widell Paragrafer: 19-24

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander 

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén, Barbro Widell
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-03

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd AU

Sammanträdesdatum: 2020-04-03

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-08

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-03

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

19 Val av justeringspersoner

20 Godkännande av föredragningslista

21 Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott 2020/10

22 Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020 2020/35

23 Medborgarförslag från  angående trygghetslarm i 
kommunen

2019/209

24 Motion från Lars-Olle Tuvesson m fl S om förslag att trygghetslarm ska 
ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang 

2020/57
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 19      

Val av justeringspersoner

Sonny Rosén (L) och Barbro Widell (S) utses att justera protokollet, 7 april 2020. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 20      

Godkännande av föredragningslista

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott godkänner föredragningslistan med följande 
ändringar: 

Information
C) Informationen tas på nämnden den 21 april 2020

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 21 Dnr. NOS 2020/10  

Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott

A) Ulrika Wattman, planeringschef, redogör för Kvalitetrapport 2019.
B) Ulrika Wattman, planeringschef, redogör för Yttrande ej verkställda beslut.
C) –
D) Filippa Kurdve, Tf chef Hälsa, redogör för Turordning evakuering SÄBO.  
E) Helena Gottfriedson, verksamhetschef, redogör för Delrapport inventering särskilda 

boenden. 
F) Ulrika Wattman, planeringschef, redogör för Utvärdering trygghetsvärdar. 
G) Filippa Kurdve, Tf chef Hälsa, redogör för Funktionsprogram Fridhem. 

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 22 Dnr. NOS 2020/35  

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning så kallad habiliteringsersättning 
till dem som deltar inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Detta för att öka motivationen till deltagande inom daglig 
verksamhet men även till att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 14 februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta 

att godkänna utbetalning av tillfälligt utökad habiliteringsersättning för deltagare 
inom daglig verksamhet enligt LSS vid två tillfällen under 2020, i augusti och 
december månad, baserat på närvaro. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 23 Dnr. NOS 2019/209  

Medborgarförslag från  angående 
trygghetslarm i kommunen

Ärendebeskrivning
 har lämnat ett medborgarförslag om gratis trygghetslarm till pensionärer. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera medborgarförslaget till Nämnden för 
omsorg och stöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 7 februari 2020.
Förslag på svar till förslagsställaren

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef.  

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag efter revideringar gjorda i 
arbetsutskottet 3 april 2020.

Arbetsutskottet beslutar för egen del 

att lägga till beräkningsmodellen i tjänsteutlåtandet till nämnden för omsorg och 
stöd.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-04-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 24 Dnr. NOS 2020/57  

Motion från Lars-Olle Tuvesson m fl S om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle (S) m.fl. har lämnat en motion om förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden 
för hjälpmedelsabonnemang. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att remittera 
motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterar motionen till Nämnden för 
omsorg och stöd för yttrande senast 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-03-16
Beslut KF §47 2020-02-24, Dnr KS 2020/142

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att bordlägga ärendet. 

_____ 
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