
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 327, stadshuset Ängelholm, 2020-06-09, kl. 13:00-15.30

Beslutande: Ingela Sylwander (M)
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Mikael von Krassow (S)
Katarina Nilsson (KD) tjänstgörande istället för Ann Hörnebrant 
Sturesson (C)

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, tf chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Charlotte Sandström, enhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Susanne Westerdahl, verksamhetschef

Utses att justera: Sonny Rosén,  Yvonne Mollet Bengtsson     Paragrafer: Paragrafer

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin 

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén,  Yvonne Mollet Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

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: 2020-06-09

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-16

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Information NOS-Au 2020-06-09 2020/11

Enskilt ärende 2020/115

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020 2020/35

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun - 
Karlsgården, Kungshaga öst och väst

2020/81
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § Paragrafnr. Dnr. NOS 2020/11  

Information NOS-Au 2020-06-09

- Patientsäkerhetsberättelse
- Covid-19
- Yttranden till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
- Uppdrag från KS – budget i balans 
- Dialog – slutrapport planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholm

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § Paragrafnr. Dnr. NOS 2020/115  

Enskilt ärende
________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § Paragrafnr. Dnr. NOS 2020/35  

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020

Ärendebeskrivning
Till brukare inom daglig verksamhet, LSS, utbetalas habiliteringsersättning och tillfälligt 
utökad habiliteringsersättning baserat på närvaro. I samband med smittspridning av Covid- 
19 har enstaka brukare som tillhör riskgrupp valt att avstå från att delta i daglig verksamhet. 
Under tiden de har valt att avstå utgår ingen habiliteringsersättning. Till följd av Covid-19 
kan vi under en period behöva stänga daglig verksamhet, dels för att minska smittspridning 
men även för att kunna omfördela verksamhetsresurser. Vid ett sådant beslut förlorar 
brukarna sin habiliteringsersättning. Genom att utbetala habiliteringsersättning och 
tillfälligt utökad habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro förlorar brukarna ingen 
inkomst.   

Beslutsunderlag
Beslut daterat 2020-04-21, § 35 NOS 2020/35

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

att godkänna utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro för deltagare 
inom daglig verksamhet enligt LSS till och med 2020-12-31

att godkänna retroaktiv utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro 
från och med 2020-03-01, samt

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 planerad närvaro.

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § Paragrafnr. Dnr. NOS 2020/81  

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms 
kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst

Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planår 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på 
besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. 
Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr 
skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 
2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet 
med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – 
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Ordförandeförslag från Ingela Sylwander (M)

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman och Susanne Westerdahl

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M) yrkar på följande förslag till beslut:

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

 
att uppdra åt Hälsa att genomföra upphandling av konceptet Ung omsorg  för ett år tom 
2021,

 
att genomföra konceptet på tre nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare. 
Projektet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering till kommunstyrelsen i augusti 
2021, samt

 
att budgetmedel tillskjuts huvuduppdrag hälsa med 426 500 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

 
att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag

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

 
att uppdra åt Hälsa att genomföra upphandling av konceptet Ung omsorg  för ett år tom 
2021,

 
att genomföra konceptet på tre nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare. 
Projektet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering till kommunstyrelsen i augusti 
2021, samt

 
att budgetmedel tillskjuts huvuduppdrag hälsa med 426 500 kronor.

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

 
att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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