SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-23
Nämnden för omsorg och stöd
Plats och tid:

Rum 429 - stadshuset Ängelholm, 2020-06-23, kl. 14:00 – 16:40

Beslutande:

Ingela Sylwander (M), ordförande
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Stefan Pivré (SD)
Barbro Widell (S)
Wiveca Britzén (M)
Mikael von Krassow (S)
Maths Kjellin (M)
Rose-Marie Broman (SD)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Katarina Nilsson (KD)
Linus Eriksson (L) tjänstg. ersättare för Sonny Rosén (L)
Lennart Svensson (M) tjänstg. ersättare för Katrina Dakouri (M)
Eva-Lena Lindell (S) tjänstg. ersättare för Martin Sjösten (S)

Övriga närvarande:

Tina Modin, kvalitetsutvecklare
Helena Gottfriedsson, Björn Klemedsson, Rickard Olsson,
verksamhetschefer
Johanna Palmér, kvalitetsutvecklare
Ulrika Wattman, planeringschef
Andreas Bollvik, ekonom
Robin Holmberg, ordförande KS (ej § 51)
Therese Finn, MAS
Filippa Kurdve, chef för Hälsa
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera:

Linus Eriksson, Yvonne Mollet-Bengtsson

Paragrafer:

51-59

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande

___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare

___________________________________________________
Linus Eriksson, Yvonne Mollet-Bengtsson

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-23
Nämnden för omsorg och stöd

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum:

2020-06-23

Datum för anslags uppsättande:

2020-06-30

Datum för anslags nedtagande:

2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet:

Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift

____________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-23
Nämnden för omsorg och stöd
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Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 51

Dnr. NOS 2020/11

Information NOS 2020
A) Exempelärende
Utredare Tina Modin redogör för avidentifierat individärende.
B) Covid-19 – information
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar om att läget är lugnt och stabilt i
verksamheten. Alla brukare är smittfria och det är ingen ansträngd situation gällande
skyddsutrustning.
C) Status evakuering Åsbytorp
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson informerar om hur huvuduppdraget hanterar
informationen till boende, personal och anhöriga. Planeringschef Ulrika Wattman
redogör för upphandlingsförfarandet. Alla anställda kommer att erbjudas fortsatta
anställningar.
D) Slutrapport – planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholm
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson redogör för hur planeringen fortlöper och att
nya aktiviteter genomförs till hösten i form av bland annat studiebesök och
föreläsningar. Viktigt att samla ihop alla reflektioner!
Ordförande tackar för informationerna.
____

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 52

Dnr. NOS 2020/81 Annat diarienummer

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms
kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst
Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Hälsa fick avsatt medel för ett ettårigt samarbete med Ung omsorg där
ambitionen var att ge äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron. Tidsperioden avsåg
2018-12-01 – 2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. Huvuduppdrag Hälsa fick i
uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg för att redovisas till Kommunstyrelsen
senast den 31 augusti 2020.
Vid uppstarten formulerades inga konkreta mål för verksamheten och det är därför svårt
att utvärdera Ung omsorgs resultat och om huruvida det varit en lyckosam satsning. Det
innebär samtidigt att det är svårt att besluta om den framtida verksamhetens vara eller icke
vara. Bedömningen är att utfallet varit annorlunda om uppdraget varit mer förankrat i
verksamheten.
Ordförandes förslag är därför att projektet Ung omsorg förlängs under år 2021, att
projektet genomförs på tre nya vårdboenden samt att konkreta mål för verksamheten
formuleras när den startas upp. Ordförande föreslår samtidigt att ny utvärdering görs till
kommunstyrelsen i augusti 2021.
Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2002, § 36
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
Planeringschef Ulrika Wattman
Yrkanden
Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar följande förslag till beslut:
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av Ung omsorg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

Att nämnden för egen del beslutar att uppdra åt Huvuduppdrag Hälsa att upphandla ett
ramavtal utan volymgarantier för 2021 för koncept liknande Ung omsorg,
att genomföra konceptet på nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare.
Konceptet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i
augusti 2021, samt att kostnaderna inarbetas i 2021 års budget.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen av Ung omsorg.
Nämnden beslutar vidare för egen del
att uppdra åt Huvuduppdrag Hälsa att upphandla ett ramavtal utan volymgarantier för
2021 för koncept likande Ung omsorg,
att genomföra konceptet på nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare.
Konceptet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i
augusti 2021, samt
att kostnaderna inarbetas i 2021 års budget.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef för Hälsa FK
Planeringschef UW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 53

Dnr. NOS 2020/98

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren enligt § 10 senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Med anledning av rådande pandemi har arbetet med att skriva patentsäkerhetsberättelsen
försenats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11
Patientsäkerhetsberättelse 2019 bilaga 1
Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Björn Klemedsson och MAS Therese Finn
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2019
Beslutet ska expedieras till
Verksamhetschef BK
MAS TF

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 54

Dnr. NOS 2020/100

Sammanställning Lex-Sarah 2020, halvår 1.
Ärendebeskrivning
För personal inom äldreomsorg och omsorgen om 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 missförhållande 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 halvårsvis
redovisa till Nämnden för omsorg och stöd inkomna rapporter och anmälningar enligt
Lex-Sarah.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-05-12
Bilaga 1, sammanställning Lex Sarah
Föredragande tjänsteperson
Kvalitetsutvecklare Johanna Palmér
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att

godkänna redovisning sammanställning Lex-Sarah halvår 1, 2020.

Beslutet ska expedieras till
Kvalitetsutvecklare JP

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 55

Dnr. NOS 2020/107

Sammanställning Lex-Maria halvår 1, 2020
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
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-05-19
Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Ulrika Wattman
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att

godkänna redovisning om Lex-Maria halvår 1, 2020

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef UW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 56

Dnr. NOS 2020/42

Uppdrag från KS –budget i balans
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01, i samband med ekonomisk avvikelserapport per
den siste februari, att ge nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan till Kommunstyrelsen, senast i juni månad, för en budget i balans 2020.
Den plan som framarbetats handlar till stor del om förändrat arbetssätt, förbättrade
processer och bättre resursutnyttjande. Åtgärderna motsvarar 19,9 mnkr fördelat på tre år,
2020-2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2020
Åtgärdsförslag för en budget i balans, Hälsa 2020-2022 Bilaga 1
Föredragande tjänstepersoner
Chef för Hälsa Filippa Kurdve och Verksamhetschef Rickard Olsson
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att anta föreslagen åtgärdsplan för att på 3 år (2020-2022) nå en budget i balans,
att överlämna redovisade åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen som svar på uppdraget,
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef för Hälsa FK
Verksamhetschef RO
Ekonomer Hälsa

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 57

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 Covid19 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
Tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2020
Beslut daterat 2020-04-21, § 35 NOS 2020/35
Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Ulrika Wattman
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
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
Planeringschef UW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 58

Dnr. NOS 2020/27

Redovisning 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 maj 2020.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2020-06-03.
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att med godkännande lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutet ska expedieras till
Planeringschef UW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 59

Dnr. NOS 2020/104

Ersättare för chef uppdrag hälsa - NOS 2020/104
Ärendebeskrivning
Chef Hälsa Filippa Kurdve är under perioden 2020-07-06--2020-08-02 frånvarande på
grund av semester. Under frånvaron har medarbetare utsetts till tjänstgörande ersättare
samt bekräftat mottagandet av delegeringen.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut huvuduppdrag Hälsa daterat den 14 maj 2020
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutet ska expedieras till
Akten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

