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Övriga närvarande: Filippa Kurdve, huvuduppdragschef Hälsa (på plats i 429)
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Protokollet är digitalt justerat av:
Ingela Sylwander, Ordförande §§45-51, 53-55
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Sonny Rosén, ordförande § 52
Katrina Dakouri, Justeringsperson § 52
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-18

Nämnden för omsorg och stöd

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-24

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-18

Nämnden för omsorg och stöd

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

45 Covid-19 

46 Status särskilt boende

47 Information från huvuduppdrag Hälsa 2021/56

48 Status sommarrekrytering

49 Ekonomiska avvikelserapport 2021 april 2021/2

50 Stärkt äldreomsorg 2021/97

51 Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

2021/24

52 Förstudie avseende drift av det särskilda boendet Karlslund 2021/87

53 Ej verkställda beslut period 2 2021 2021/6

54 Anmälan av delegationsbeslut 2021/4

55 Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar 2021/5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 45

Covid-19

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar nämnden om aktuell situation i
kommunen gällande Covid-19 samt vaccinering.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 46

Status särskilt boende

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar nämnden om antalet personer som 
väntar på särskilt boende vid tiden för nämndens sammanträde.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 47 Dnr. NOS 2021/56,

Information från huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar nämnden om att utsedd 
verksamhetschef för avdelningen Särskilt boende blir den tillförordnade 
verksamhetschefen Charlotte Sandström.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 48 Annat dnr

Status sommarrekrytering

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson informerar nämnden om planering och 
rekrytering av personal inför sommaren 2021 inom äldreomsorgen och 
funktionsstöd.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 49 Dnr. NOS 2021/2, 

Ekonomiska avvikelserapport 2021 april

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 april 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-11
Ekonomisk avvikelserapport april 2021

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att godkänna ekonomisk avvikelserapport för 2021 april månad.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Ekonomerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 50 Dnr. NOS 2021/97, 

Stärkt äldreomsorg

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fördela ett permanent årligt 
tillskott till kommunerna med 4,0 miljarder kronor för att skapa ökade 
förutsättningar att stärka äldreomsorgen. För Ängelholm innebär det 20,2 mnkr för 
2021. Tjänsteutlåtandet beskriver förslag till fördelning av medel för 2021. 
Kommunen ska återrapportera hur medlen har använts, och medel som inte har 
använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-30
• Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 till kommuner i syfte att 

säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
• Rapport – Koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa dnr NOS 2021/24

Yrkanden
Ingela Sylwander (M) yrkar att nämnden beslutar att följa upp den ekonomiska 
fördelningen i september och oktober för att möjliggöra en eventuell omfördelning.

Ann Hörnebrant Sturesson (C) yrkar bifall till Ingela Sylwanders yrkande.

Katarina Nilsson(KD) yrkar att nämnden beslutar att avsatta medel för utemiljö 
Kvarnliden kan i delar användas till mindre förbättringar avseende utemiljöer på 
övriga särskilda boenden. 

Sonny Rosén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt Ingela Sylwanders och 
Ann Hörnebrant Sturessons yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förslag till fördelning av statsbidraget med föreslaget, 

att följa upp den ekonomiska fördelningen i september och oktober för att 
möjliggöra en eventuell omfördelning, samt

att avsatta medel för utemiljö Kvarnliden kan i delar användas till mindre 
förbättringar avseende utemiljöer på övriga särskilda boenden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 51 Dnr. NOS 2021/24,

Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram 
ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa
• Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-23 dnr §218, 2020/229 och 2020/580

Yrkande
Sonny Rosén (L), Mikael von Krassow (S) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar 
bifall arbetsutskottets förslag: 
att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”, 

att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 

Protokollsanteckning
Stefan Pivré (SD) begär att få lämna en protokollsanteckning, som ordförande 
godkänner, se bilaga.
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Ängelholm 2021-05-18

Protokollsanteckning till ärende gällande uppdrag att ta fram 
ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom ra-
men för det riktade statliga stödet till äldreomsorgen.
Nämnden för omsorg och stöd 20210518

Sverigedemokraterna konstaterar att vi får allt fler indikationer på att det anställs 
medarbetare inom äldreomsorgen som har så stora brister när det gäller hur man 
behärskar det svenska språket i tal och skrift att det uppdrag man anställs för äventyras.
Detta gäller både kommunala som privata utförare.

Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga, förstådda och väl 
omhändertagna i sin vardag. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att de som 
anställs för att utföra denna omsorg har en tillräckligt hög kompetens i det svenska språket 
redan i samband med att man påbörjar en tjänst inom äldreomsorgen
 

För Sverigedemokraterna

Stefan Pivré (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 52 Dnr. NOS 2021/87, 

Förstudie avseende drift av det särskilda boendet 
Karlslund

Ärendebeskrivning
Det särskilda boendet Karlslund, med 40 vårdboendeplatser, har sedan uppstarten 
2009 drivits i privat regi. Driftsavtalet rörande vården löper ut den 31 december 
2022. Ställningstagande behöver göras i det fall Karlslund ska fortsätta drivas i 
privat regi eller om driften ska övergå i kommunal regi. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat 2021-03-29
• Förhandlingsprotokoll MBL 11§ avseende förslag till konkurrensutsättning 

avseende verksamhetsdrift av Karlslund, daterat till 2021-04-28
• Förstudie – avseende drift av det särskilda boendet Karlslund
• NOSAU protokoll 2021-05-04 § 35

Yrkande
Wiveca Britzén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag: att nämnden för omsorg 
och stöd beslutar att godkänna förstudien avseende Karlslund, samt att uppdra åt 
huvuduppdrag Hälsa att genomföra en upphandling av drift av särskilt boende på 
Karlslund.

Stefan Privé (SD), Jan-Olof Jönsson(KD) , Katarina Nilsson (KD) och Katrina 
Dakouri (M) yrkar bifall till Wiveca Britzéns (M) yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att nämnden för omsorg och stöd beslutar att 
uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en verksamhetsövergång för drift av 
särskilt boende på Karlslund i kommunal regi efter det att nuvarande avtal har löpt 
ut.

Mikael von Krassow (S) och Barbro Widell (S) yrkar bifall till Yvonne Mollet-
Bengtssons (S) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Katarina Nilsson (KD) yrkar att nämnden för omsorg och stöd ska få ta del av 
upphandlingskraven innan upphandlingen.

Proposition och omröstning
Ordförande Sonny Rosén (L) ställer proposition på beslutsförslaget att föreslå 
nämnden godkänna rapporten. Ordförande finner att nämnden bifaller det.

Ordförande Sonny Rosén (L) ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Yvonne 
Mollet-Bengtssons (S) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag om att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en 
upphandling av drift av särskilt boende på Karlslund. Votering begärs. 

Ordförande föreslår följande beslutsgång för votering: Ja-röst för att bifalla 
arbetsutskottets förslag; Nej-röst för att bifalla Yvonne Mollet-Bengtssons (S) 
yrkande. Nämnden godkänner beslutsgången. 

Votering utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Nämnden bifaller därmed 
arbetsutskottets förslag om att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en 
upphandling av drift av särskilt boende på Karlslund.

Voteringslista Parti Ja Nej
1 Sonny Rosén, ordf (L) X
2 Yvonne Mollet Bengtsson, 2:e v ordf (S) X
3 Stefan Privé (SD) X
4 Katrina Dakouri (M ) X
5 Wiveca Britzén (M) X
6 Mikael von Krassow (S) X
7 Maths Kjellin (M) X
8 Rose-Marie Broman (SD) X
9 Jan-Olof Jönsson (KD) X
10 Barbro Widell (S) X
11 Katarina Nilsson (KD) X
12 Eva-Lena Lindell (S) X
13 Lennarth Svensson (M) X
Resultat 9 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande Sonny Rosén (L) ställer sedan proposition på Katarina Nilssons (KD) 
yrkande och finner att nämnden bifaller det.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förstudien avseende Karlslund, 

att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att genomföra en upphandling av drift av särskilt 
boende på Karlslund, samt

att nämnden för omsorg och stöd ska få ta del av upphandlingskraven innan 
upphandlingen.

Jäv
Ingela Sylwander (M) deltar inte i ärendets handläggning med anledning av jäv.

Reservation
Yvonne Mollet-Bengtsson (S), Mikael von Krassow (S), Barbro Widell (S) och Eva-
Lena Lindell (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 

Protokollsanteckning
Stefan Pivré (SD) begär att få lämna en protokollsanteckning vilket ordförande 
godkänner, se bilaga.
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Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se

2021-05-20

Reservation

Ärende nr 11, svar på förstudie avseende drift av det särskilda boendet 
Karlslund      

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot en förnyad 
upphandling av driften för det särskilda boendet på Karslund. 

I dag (uppgift från 2019) är andelen särskilt boende i Ängelholm som drivs i privat regi 
43 %. I exempel efter slutförd renovering och nybyggnation blir fördelning 70 % i 
privat drift och 30 % i kommunal drift. Det är inte en balanserad fördelning och 
framförallt ger det mindre valmöjlighet för brukarna att själva välja boendeform. 

Med nya beräkningar och planer verkar det gå mot en 100 % privatisering i 
Ängelholms kommun. Fortsätter utvecklingen i denna takt har vi snart ingen 
kommunal verksamhet kvar utan får helt förlita oss på privata aktörer.

Vi kommer att ha liten möjlighet eller ingen alls att kunna påverka kvalitén. Den 
kravspecifikation som ställs vid upphandlingen står fast och den kommer vi inte att 
kunna påverka, då bryter vi avtalet.

Det ska finnas bra kommunala alternativ och vi ska vara med och kunna påverka 
kvalité och kostnad. Därför yrkar vi på att Karlslund ska återgå till kommunal drift.

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell, Eva-Lena Lindell, 
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Ängelholm 2021-05-18

Protokollsanteckning till ärende gällande driften av Karlslund.
Nämnden för omsorg och stöd 20210518

Sverigedemokraterna konstaterar att vi är på väg mot en fördelning av våra särskilda 
boenden där driften i privat regi blir klart övervägande i förhållande till kommunal drift. 

Vi ser en fördel i att vi har en någorlunda jämn fördelning mellan de två driftsformerna. 
Detta borgar för en valmöjlighet för både brukare och de som är anställda i verksamheten. 
Möjligheterna till god omvårdnad med hög kvalitet kan också påverkas av den vårdform 
som blir aktuell.
Huvuduppdrag Hälsa har en lång erfarenhet och en väl inarbetad arbetsmodell för att 
arbeta även med privata aktörer inom särskilda boenden. Denna erfarenhet bygger dock 
på en mindre grad av privata boenden än vad som är aktuellt i nuläget

Även om vårdboendet Karlslund fortsätter som tidigare i privat regi så menar vi därmed att 
framtida beslut gällande driftsform för våra särskilda boenden bör återspeglas i en jämn 
fördelning mellan drift i privat- eller kommunal regi.
 

För Sverigedemokraterna

Stefan Pivré (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 53 Dnr. NOS 2021/6, 

Ej verkställda beslut period 2 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre 
månader från beslutsdatum ska rapporteras 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 2021-05-03
• Bilaga 1,  Redovisning ej verkställda beslut period 2 (t.o.m. 2021-04-30), 2021

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt 

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Revisorer
• Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 54 Dnr. NOS 2021/4, 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2021-05-03
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, april 2021
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, april 2021
• Delegationsbeslut - tjänstgörande ersättare för chef 2021-06-05--2021-06-13

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 55 Dnr. NOS 2021/5, 

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar

Beslutsunderlag
14.1 Beslut från IVO  3 1 1-445172020-6
14.2 Beslut från IVO  3 1 2-461132020-6
14.3 Beslut från IVO  3 1 2-461212020-6
14.4 Beslut Krisledningsnämnden 210401, § 48
14.5 Brev från HIK KIckoff Alla kan IF och svar från ordförande
14.6 Protokoll NOSAU 2021-04-06
14.7 Beslut KF 2021-02-22Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på 
vakant plats  S
14.8 Beslut KF 2021-03-22Entledigande samt val av ersättare efter Eva Thell 
Svarén  S  gällande uppdrag som personlig ersättare
14.9 Beslut KF 2021-03-22Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på 
vakant plats  S
14.10 Beslut KS 2021-03-03Modell för ökade möjligheter till lagföring vid 
misstanke om folkmord  krigsbrott eller brott mot mänskligheten_2 (002)
14.11 Protokoll NOSAU 2021-05-04
14.12 Beslut KF 2021-04-26Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021
14.13 Attendo Information kring aktuell mediarapportering

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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