SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-19
Nämnden för omsorg och stöd
Plats och tid:

429 samt digitalt via Teams, 2021-01-19, kl. 14:00-16.11

Beslutande:

Ingela Sylwander (M), ordförande (på plats i 429)
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Katrina Dakouri (M)
Mikael von Krassow (S)
Maths Kjellin (M)
Rose-Marie Broman (SD)
Katarina Nilsson (KD)
Stefan Pivré (SD) §§1-3
Barbro Widell (S)
Lennarth Svensson (M) ersätter Wiveca Britzén
Carin Olsson (C) ersätter Ann Hörnebrant Sturesson
Eva-Lena Lindell (S) ersätter Martin Sjösten
Therese Ingvarsson (SD) ersätter Stefan Pivré §§ 4-5

Ersättare:

Linus Eriksson (L)
Britt-Inger Tinnert (M)
Jan-Olof Jönsson (KD)
Ingvar Rydberg (MP)
Therese Ingvarsson (SD) §§1-3
Filippa Kurdve, huvuduppdragschef Hälsa (på plats i 429)
Mattias Fyhr, nämndsekreterare (på plats i 429)
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare (på plats i 429)
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Ulrika Wattman, planeringschef
Charlotte Sandström, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef
Henrik Sandén, planeringschef § 4
Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson
Paragrafer: 1-5

Övriga närvarande:

Utses att justera:

Sekreterare

___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande

___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare

___________________________________________________
Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson

Just. sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-19
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:

2021-01-19

Datum för anslags uppsättande:

2021-01-25

Datum för anslags nedtagande:

2021-02-16

Förvaringsplats för protokollet:

Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm

Underskrift

____________________________________________________
Mattias Fyhr

Just. sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-19
Nämnden för omsorg och stöd

Innehållsförteckning
§

Ärendebeskrivning

Dnr.

1

Information om Covid-19

2

Brukarundersökning funktionsstöd

3

Beslutsattestanter för nämnden för omsorg och stöd

2020/229

4

Slutrapport renoveringsplan

2020/67

5

Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020

2020/27

Just. sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 1

Annat dnr

Information om 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.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 2

Brukarundersökning funktionsstöd
Ärendebeskrivning
Nämnden har att ta del av skriftlig information gällande brukarundersökning för
funktionsstöd.

Beslutsunderlag
4.1 Personlig assistans – totalt
4.2 LSS-grupp- och servicebostäder
4.3 Daglig verksamhet

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att ha tagit del av informationen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 3

Dnr. NOS 2020/229,

Beslutsattestanter för nämnden för omsorg och stöd
Ärendebeskrivning
Enligt attest- och utanordningsreglementet ska beslut om attestanter fattas årligen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 21 december 2020

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 utse beslutsattestant Ingela Sylwander och
ersättare Sonny Rosén för Nämnden för omsorg och stöd, ansvar 16711.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 4

Dnr. NOS 2020/67,

Slutrapport renoveringsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt nämnden för
omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i
kommunen som:
 har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
 kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
 det är aktuellt att avveckla.
Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020 avseende
Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020
Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i Ängel-holms
kommun
Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328
NOS 210119 - Presentation Renoveringsplan

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgäng-liga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

att Munka ljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att uppdra åt chef Hälsa att se över befintliga avtalstider med privata utförare av
särskilda boenden i Ängelholms kommun i syfte att matcha antagen renoveringsplan.
att för att tillgodose framtida behov av särskilt boende i Munka Ljungby föreslås
kommunstyrelsen att utreda förslag på ett nytt modernt boende där.

Handläggning
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och planeringschef Henrik Sandén föredrar
en presentation över renoveringsplanen för nämnden.

Yrkanden
Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till att nämnden för omsorg och stöd föreslår
kommunstyrelsen besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgäng-liga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.
Ingela Sylwander (M) yrkar också bifall till att nämnden för omsorg och stöd
beslutar

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

att uppdra åt chef Hälsa att se över befintliga avtalstider med privata utförare av
särskilda boenden i Ängelholms kommun i syfte att matcha antagen renoveringsplan.
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att Willan renoveras och att undersöka
möjligheten att bygga till på höjden, att Solhaga renoveras, att Viktoriagården
renoveras, att Bokhöjden renoveras, att Bäckagården renoveras, att Munka
ljungbygården renoveras samt att Solängen avvecklas som särskilt boende och att
lokalerna evakueras.
Ingela Sylwander (M) yrkar på att följande att-sats läggs till i beslutet:
att för att tillgodose framtida behov av särskilt boende i Munka Ljungby föreslås
kommunstyrelsen att utreda förslag på ett nytt modernt boende där.
Sonny Rosen (L) yrkar bifall till Ingela Sylwanders yrkanden.
Rose-Marie Boman (S) yrkar bifall till Ingela Sylwanders yrkande om bifall till
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande Ingela Sylwander (M) föreslår följande beslutsgång:
Att först ställa proposition på yrkandet om uppdrag till chefen för Hälsa. Att sedan
ställa proposition på sitt eget tilläggsyrkande om ett förslag till kommunstyrelsen att
utreda särskilt boende i Munka ljungby. Att sist ställa sitt eget bifallsyrkande till
föreliggande förslag, med bifall av Sonny Rosén(L) och Rose-Marie Broman(SD),
mot Yvonne Mollet-Bengtssons (S) yrkande med bifall Mikael von Krassows (S).
Beslutsgången godkänns av nämnden.
Ordförande Ingela Sylwander (M) ställer först proposition på yrkandet om uppdrag
till chefen för Hälsa. Ordförande finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt eget tilläggsyrkande om förslag till
kommunstyrelsen att utreda särskilt boende i Munka ljungby. Ordförande finner att
nämnden bifaller förslaget.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

Ordförande Ingela Sylwander (M) ställer sist sitt eget bifallsyrkande till föreliggande
förslag, med bifall av Sonny Rosén (L) och Rose-Marie Broman (SD) mot Yvonne
Mollet-Bengtssons (S) yrkande med bifall av Mikael von Krassow (S). Ordförande
finner att nämnden har bifallit ordförandes yrkande. Votering begärs.
Nämnden för omsorg och stöd godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall
till Ingela Sylwanders (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Yvonne MolletBengtssons (S) yrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 9 Ja-röster
och 4 Nej-röster. Nämnden för omsorg och stöd bifaller ordförande yrkande som
innebär att nämnden godkänner föreliggande förslag.
Votering
Namn
Parti
Ja
Nej
Ingela Sylwander
M
Ja
Sonny Rosén
L
Ja
Yvonne Mollet-Bengtsson
S
Nej
Therese Ingvarsson
SD
Ja
Ersätter Stefan Pivré
Katrina Dakouri
M
Ja
Lennarth Svensson
M
Ja
Ersätter Wiveca Britzén
Mikael von Krassow
S
Nej
Maths Kjellin
M
Ja
Rose-Marie Broman
SD
Ja
Carin Olsson
C
Ja
Ersätter Ann Hörnebrat
Sturesson
Barbro Widell
S
Nej
Katarina Nilsson
KD
Ja
Eva-Lena Lindell
S
Nej
Ersätter Martin Sjösten
Resultat
9
4

Reservation
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) reserverar sig mot beslut, se bilaga 1.
Rose-Marie Broman (SD) reserverar sig mot beslut, se bilaga 2.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Kommunstyrelsen
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Ängelholm 2021-01-19

Sverigedemokraterna reserverade sig till nämndens beslut gällande planering och upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Diarienummer: NOS 2020/67.
Nämnden för omsorg och stöd 20210119
Sveringedemokraterna medgav bifall till nämndens beslut i alla delar förutom i de delar
beslutet avsåg våra verksamheter Solhaga och Munkaljungbygården. Vi noterar att med
avvecklingen av dessa särskilda boenden kommer en geografisk spridning av våra
boenden inom kommunen inte att uppnås. Vi anser därmed att ett beslut om avveckling av
Solhaga och Munkaljungbygården bör ske först när det finns ett alternativ samt om
behovet av plats inom särskilt boende vid den tidpunkten medger en avveckling. I en
samlad beräkning av beslutets antal platser som särskilt boende så innebär även en
avveckling av dessa boenden att vi inte får fler platser som särskilda boenden inom
kommunen totalt sett vilket vi menar att behovet talar för.
För Sverigedemokraterna

g.m. Stefan Pivré (SD)
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2021-01-19
Reservation
Ärende: 06. Slutrapport renoveringsplan
Enligt renoveringsplanen kommer platser för särskilt boende bli ungefär detsamma
som det är i dag. Demografin visar på att behovet av särskilt boende kommer att öka.
Att därför göra om Viktoriagården och Willan till trygghetsboende är en dålig
planering.
Vid föreslagen avveckling av Munkaljungbygården (40 platser) och Solhaga (30 platser)
kommer Kvarnliden (24 platser) finnas kvar som särskilt boende i Munkaljungby. Det
innebär att 70 platser försvinner i tillväxtorten Munka-Ljungby med 3414 invånare
(SCB 2019-12-31). Att kunna bo kvar på den ort där man levt större delen av sitt liv är
också vårdkvalité.
Åshaga, Viktoriagården och Willans kök renoverades mellan 2017-2019 för minst 30
miljoner. Vid övergång från särskilt boende till trygghetsboende kommer dessa kök att
bli överflödiga. Det är inte försvarbart att slösa med skattemedel på detta sätt.
Det är kapitalförstörning att inte renovera sina lokaler. Vi Socialdemokrater anser att
Ängelholmslokaler ska äga våra särskilda boenden och deras uppdrag är att arbeta med
kontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens fastigheter.
Vi socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserveras oss mot beslutet och
vill istället;
att Willan renoveras och att undersöka möjligheten att bygga till på höjden
att Solhaga renoveras
att Viktoriagården renoveras
att Bokhöjden renoveras
att Bäckagården renoveras
Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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att Munkaljungbygården renoveras
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras
Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd
Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell och Eva-Lena Lindell

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 5

Dnr. NOS 2020/27,

Anmälan 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
november 2020.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2021-01-11
Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, december 2020.
Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, december 2020

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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