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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 69  

Val av justeringspersoner

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras digitalt den 15 september 2021.

____
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Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 70  

Ärendelistan

Ärendelistan godkänns efter det att ärendet Information om värdegrundsdagen 
7/10 flyttas till att hanteras efter ärendet om budget 2022.

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 71   

Information om Vård-  och omsorgsprogrammet 

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Markus Eek och rektor Linus Silow informerar om att Vård- och 
omsorgsprogrammet kommer att starta upp höstterminen 2022 på Ängelholms 
gymnasieskola. 
Första samverkansmötet med olika aktörer skedde i augusti 2021 där frågor kring 
utbildningsinnehåll, APL, marknadsföring och lokalisering hanterades.

Ett nära samarbete med huvuduppdrag Hälsa som är nyckelspelare är nödvändigt.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 72 Dnr. NOS 2021/56

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Ärendebeskrivning
 Renoveringsplan särskilt boende. Nämnden kommer i november få 

förslag på beslut gällande turordning för evakuering, samt beakta att ökade 
kostnader får arbetas in i budget.

 Verksamheterna under sommaren. Hälsa har uppmärksammat att 
rekrytering av vikarier  måste ske under hela sommarperioden.

 Kö särskilt boende. Just nu är det 15 personer som väntar på plats.

 Kompetensutvecklare. En central tjänst ska tillsättas som tar ett samlat 
grepp kring rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och 
marknadsföring.

 Covid-19. Det har varit en lugn sommar både i kommunala och privata 
verksamheter. Huvuduppdraget har bra planering inför kommande tredje 
sprutan.

 IVO inleder granskning av verksamheter utifrån Covid-19. Resultatet 
kommer att presenteras nämnden när det är klart. Granskningen gäller hela 
Sverige.

 Synpunkter och klagomål Sommarsol. Kontakt tas omgående vid 
uppkomna synpunkter och klagomål. 

Föredragande tjänstepersoner
Filippa Kurdve, chef för Hälsa
Urban Josefsson, lokalsamordnare
Charlotte Sandström, verksamhetschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Therese Finn, MAS
Ulrika Wattman, planeringschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 73 Dnr. NOS 2021/2

Ekonomisk avvikelserapport per den siste juni 2021

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, april, juni och oktober varje år. 
Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat 
lämnas ekonomisk avvikelserapport per den siste juni 2021.

Beslutsunderlag
 Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 augusti 2021, § 41
 Tjänsteutlåtande Hälsa daterat 2021-08-19
 Rapport ekonomisk avvikelse NOS 2021 juni 

Föredragande tjänsteperson
Chef för Hälsa Filippa Kurdve

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för juni 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Ekonomerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 74 Dnr. NOS 2021/97

Uppföljning gällande stärkt äldreomsorg

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd beslutade den 18 maj 2021 om fördelning av de 
statliga medlen för stärkt äldreomsorg avseende 2021 och gav samtidigt 
huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att återkomma med uppföljning i september för att 
möjliggöra en eventuell omfördelning. Nedan följer en redovisning utifrån beslutad 
fördelning:

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-08-23
• Beslut NOS 2021/97 § 50, 2021-05-18
• Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024, NOS 2021/1
• Protokoll Samverkan 10 september 2021

Föredragande tjänsteperson
Chef för Hälsa Filippa Kurdve

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att  godkänna uppföljning av statsbidraget stärkt äldreomsorg

att avvakta med insatserna avseende psykiatrisjuksköterska och förstärkt satsning 
för utveckling av god vård och nära vård, samt, samt 

att vid uteblivna merkostnader uppdra åt huvuduppdragschef Hälsa att påbörja 
insatserna psykiatrisjuksköterska och förstärkt satsning för utveckling av god och 
nära vård. 

Beslutet ska expedieras till
• Chef för Hälsa FK
• Planeringschef UW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 75 Dnr. NOS 2021/1

Förslag till beslut om budget 2022 och planår 2023-
2024

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 24 maj 2021 fastställt budgetdirektiv för 
år 2022-2024, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och 
investeringsbudget. Enligt anvisningar och tidplan ska varje nämnd fatta beslut om 
ett förslag till budget baserat på de fastställda rambeloppen. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-08-27
• Bilaga 1, Driftbudget 2022-2024
• Bilaga 2, Mål för Nämnden för omsorg och stöd
• Bilaga 3, Kvalitetsdeklarationer
• Bilaga 4, Sammanställning investeringar
• Bilaga 5, Investeringsuppgiftinventarier nya särskilda boenden
• Bilaga 6, Investeringsuppgift larmanläggningar vårdboende
• Bilaga 7, Investeringsuppgift inventarier funktionsstöd
• Bilaga 8, Investeringsuppgift inventarier Hälsa
• Bilaga 9, Investeringsuppgift inköp tekniska hjälpmedel
• Bilaga 10, Investeringsuppgifter IT äldrevården
• Protokoll samverkan HSG Hälsa

Föredragande tjänsteperson
Chef för Hälsa Filippa Kurdve och ekonom Andreas Bollvik

Deltar inte i beslutet
Stefan Pivré (SD) och Rose-Marie Broman (SD) deltar inte i beslutet avseende att-
satserna ett och två. Vidare beviljas Sverigedemokraterna att lämna en 
protokollsanteckning.

Yvonne Mollet Bengtsson (S), Mikael von Krassow (S), Barbro Widell (S) och 
Christian Hedman (S) deltar inte i beslutet. Vidare beviljas Socialdemokraterna att 
lämna en protokollsanteckning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Sonny Rosén (L) yrkar att 500 tkr ska gå till en intensivutbildning i svenska. 
Kostnaden tas från förstärkt äldreomsorg/äldreomsorgslyftet.

Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar avslag på Sonny Roséns tilläggsyrkande.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt 
hennes eget avslagsyrkande.

Därefter ställer ordförande proposition på förslag till budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024 och finner att nämnden godkänner samtliga att-satser.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna förslag till driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024

att godkänna förslag till investeringsbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024

att godkänna förslag till mål för Nämnden för omsorg och stöd för 2022

att godkänna kvalitetsdeklarationer för 2022, samt

att godkänna förslag till fördelning av statsbidrag stärkt äldreomsorg för 2022.

Reservation
Sonny Rosén reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslut på nämndsnivå, men 
återkommer med ett samlat förslag för Ängelholms kommun gällande budget för 
2022 och även då plan för 2023 och 2024, för antagande av kommunfullmäktige i 
november.
För Sverigedemokraterna
Stefan Pivré, nämndsgruppledare 

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Vi Socialdemokrater väljer att inte delta i budgetbeslut på nämndsnivå. Vi 
återkommer med ett samlat förslag gällande budget för 2022 och planår  2023-2024 
som antas i Kommunfullmäktige i november.
Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd
Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell, Christian Hedman

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Ekonomerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 76  

Information om värdegrundsdagen 5/10

Ärendebeskrivning
Syftet med dagen är att uppmärksamma värdegrundsarbetet och se till att den 
nationella värdegrunden och kvalitetsgarantierna hålls levande ute i 
verksamheterna. En dag för medarbetarna fylld av olika aktiviteter kopplade till 
värdegrund.

Målet är att alla brukare i Ängelholms kommun ska känna välbefinnande och ha 
känslan av att ha ett värdigt liv.  
 
Syftet är att föra in värdegrundsarbetet i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt 
genom ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheterna.

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 77 Dnr. NOS 2021/159

Delrapport avseende utvärdering av koncept ung 
omsorg

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Huvuduppdrag Hälsa har av Nämnden omsorg och stöd fått i uppdrag att 
upphandla ett ramavtal utan volymgarantier för 2021 för koncept liknande Ung 
Omsorg samt att genomföra konceptet på tre särskilda boende som inte haft 
konceptet tidigare. 
Målsättningen med konceptet är att erbjuda äldre på särskilda boende möjlighet till 
ökad social samvaro dels genom aktiviteter men även genom 
generationsöverskridande möten mellan ungdomar och äldre, samt ge ungdomar 
inspiration till ett framtida yrkesval och vidare blir en rekryteringsbas för 
kommunen. 

Uppstart
Den tilltänkta uppstarten av konceptet blev framskjuten från januari 2021 till april 
2021 med anledning av pandemin med covid-19. Konceptet ung omsorg har inte 
kunnat verkställas i sin helhet till följd av misstänkt smitta och smittspårningar som 
följd, vilket gör att det saknas underlag för att huvuduppdrag Hälsa ska kunna 
återkomma med en utvärdering av konceptet i augusti 2021. 

Resultat
Huvuduppdrag Hälsa överlämnar därav istället en delrapport innehållande 
beskrivning av uppstarten av konceptet och hur genomförandet fortlöpt våren 
2021. Under våren 2021 har enkätundersökningar genomförts vid två tillfällen, en i 
samband med uppstart och en i början av sommaren. Utöver enkäterna finns 
underlag i form av skriftliga rapporter som Ung Omsorg redovisar efter varje 
aktivitetstillfälle. De skriftliga rapporterna ger svar på när aktivitet utförts, hur 
många äldre och hur många från Ung Omsorg som deltagit. I rapporten 
framkommer även vilken aktivitet som utförts samt en utvärdering av aktiviteten. I 
tabell 1 nedan anges statistik för perioden vecka 14 till vecka 25 våren 2021.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Tabell 1

Särskilt boende Antal tillfällen med besök 
av Ung Omsorg

Genomsnittligt deltagande av 
äldre per särskilt boende

Errarp 10 tillfällen 13 procent
Karlslund 8 tillfällen 26 procent
Solhaga 8 tillfällen 21 procent

Av inhämtat underlag framkommer att de äldre som deltagit i konceptet har 
uppskattat aktiviteterna. Likaså uppskattar ungdomarna gemenskapen med de äldre. 
89 procent av ungdomarna har svarat att deras inställning till äldreomsorgen blivit 
mer positiv sedan de började arbeta på Ung Omsorg. Kommunikationen kring 
planering av aktiviteter mellan kontaktpersonerna på Ung Omsorg och respektive 
särskilda boende är ett område som i vissa fall behöver förbättras.

Slutsats
I delrapporten är det viktigt att ha med sig att resultatet grundar sig på information 
från förhållandevis få aktivitetstillfällen under en begränsad period och pågående 
pandemi med covid-19. Delrapporten har inte till syfte att utvärdera konceptet utan 
istället ge en bild av uppstarten samt hur genomförandet fungerat under våren. Det 
vore direkt fel att utifrån detta underlag dra några slutsatser av konceptets effekter. 
Utifrån det underlag som hittills finns går det att utläsa att de aktiviteter som utförts 
i huvudsak uppskattas av de äldre som deltagit samt av ungdomarna. Det 
konstateras också att kommunikationen av planering av aktiviteter i vissa fall 
behöver bli bättre mellan Ung Omsorg och de särskilda boendena. Aktiviteterna 
ska bedrivas utifrån de äldres förutsättningar och verksamhetens behov, vilket 
innebär att avstämning måste göras av planering av aktiviteter.
Under förutsättning att aktiviteter kan pågå regelbundet andra halvan av 2021 
bedöms en utvärdering av koncept ung omsorg kunna redovisas till Nämnden för 
omsorg och stöd våren 2022.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 augusti 2021, § 45
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-07-23
• Delrapport avseende utvärdering av koncept ung omsorg, 2021-07-22
• Sammanträdesprotokoll NOS § 52 den 23 juni 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna delrapport avseende utvärdering av koncept ung omsorg, samt

att godkänna att fullständig utvärdering av konceptet ung omsorg görs till 
Nämnden för omsorg och stöd våren 2022.

Beslutet ska expedieras till
• Chef för Hälsa FK
• Planeringschef UW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 78 Dnr. NOS 2021/8

Sammanställning av Lex Maria

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren är skyldig att utreda samtliga vårdskador för att förhindra att liknande 
händelse inträffar igen. Allvarliga vårdskador, vilka benämns Lex- Maria, ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bestämmelserna gäller för all 
hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag
 Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 augusti 2021, § 45
 Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-08-01

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna redovisning om Lex-Maria period 2, 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Verksamhetschef BK



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 79 Dnr. NOS 2021/7

Sammanställning av Lex Sarah

Ärendebeskrivning
För personal inom äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning råder rapporteringsskyldighet avseende såväl risk för 
missförhållanden som missförhållanden. Bestämmelserna om Lex Sarah finns i 
socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vid 
allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska 
rapportering ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med Lex Sarah 
är att verksamheten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska rättas till för att 
förhindra att liknande händelser inträffar igen. Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt 
att kvartalsvis redovisa till Nämnden för omsorg och stöd inkomna rapporter och 
anmälningar enligt Lex Sarah.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 augusti 2021, § 47
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-08-09.
• Bilaga 2, Sammanställning Lex Sarah period 2, 2021.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna redovisningen av sammanställningen Lex Sarah, period 2, 2021
(t.o.m. 2021-08-01).

Beslutet ska expedieras till
• Chef för Hälsa FK
• Planeringschef UW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 80 Dnr. NOS 2021/6

Ej verkställda beslut period 3 2021

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 ska rapporterats under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-09-06
• Bilaga 1, Redovisning ej verkställda beslut period 3 (t.o.m. 2021-08-31)

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt 

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Revisorer
• Kommunfullmäktige
• Planeringschef UW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 81 Dnr. NOS 2021/4

Anmälan av delegationsbeslut juni – augusti 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt 
anmälas till Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade 
juni - augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2021-09-01
• Avidentifierade beslut SoL, juni - augusti 2021
• Avidentifierade beslut LSS, juni - augusti 2021

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef UW
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 82 Dnr. NOS 2021/5

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar

 IVO – 60319/2020-1 Beslut utan brister
 Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunen angående merkostnader 

orsakade av Covid19 samt svar till Vårdföretagarna
 Beslut KF 2021-06-21 Lönerevision 2021  fördelning av avsatta medel
 Beslut KF 2021-06-21 Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 

kommunens nämnder och styrelser 2020
 Beslut KSAU 2021-06-23 Fritidsbanken i Ängelholms kommun
 Beslut KF 2021-06-21 Årsredovisning 2020
 Beslut KF 2021-06-21 Entledigande samt val av ledamot i nämnden för 

omsorg och stöd efter Klas Lundh (S )

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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