
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, 2020-08-25, kl. 13:00-14.55

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

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, huvuduppdragschef
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Ulrika Wattman, planeringschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Andreas Bollvik, ekonom
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef
Charlotte Sandström, myndighetschef
Richard Olsson, verksamhetschef
Eva Sturesson, kommunjurist

Utses att justera: Sonny Rosén (L)                            Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Paragrafer: 37-38

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander (M)

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén (L)                           Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd AU

Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Datum för anslags uppsättande: 2020-09-01

Datum för anslags nedtagande: 2020-09-23

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset – Ängelholms kommun

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

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

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

2020/57
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NOSAU § 37 Dnr. NOS 2020/10  

Information 2020 - Nämnden för omsorg och stöds 
arbetsutskott

- Två pågående sekretessärenden
- Covid-19
- Slutrapport renoveringsplan – höstens aktiviteter
- Evakueringsplan
- Ekonomisk avvikelserapport per 2020-06-30
- Budget 2021
- En Lex Sarah, en Lex Maria och en anmälan till Datainspektionen
- Rekrytering verksamhetschef

Protokollsanteckning
Sonny Rosén (L) vill notera till protokollet att man borde haft med beslutsunderlag i 
budgetärendet, med ut i kallelsen till arbetsutskottets sammanträde.
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NOSAU § 38 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 Tuvesson (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

Yrkanden 
Bifall till motionen från Yvonne Mollet Bengtsson (S) och Mikael von Krassov (S)
Bifall till att motionen skall anses besvarad – från Ingela Sylwander (M), Sonny Rosén (L) 
och Ann Hörnebrant Sturesson (C)

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att motionen skall 
anses besvarad.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och stöd 
besluta att föreslå Kommunfullmäktige

att motionen skall anses besvarad

Reservation
”Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd AU yrkar bifall till motionen.
Många äldre bor idag kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel 
och hemtjänst. Att känna trygghet om något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel. 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i månaden oavsett hur många hjälpmedel man 
har. Ett trygghetslarm kostar 300 SEK i månaden. Ett trygghetslarm är den trygghet och 
hjälp man har för att få hjälp om något händer. Att behöva avsäga sig den tryggheten för 
att det kostar för mycket går stick i stäv med att verka för en trygg ålderdom. Ett 
trygghetslarm är att anse som ett hjälpmedel.”
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