
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-01-11

Nämnden för omsorg och stöd AU

Plats och tid: Rum 429 och via Teams, stadshuset Ängelholm, 2022-01-11, 
kl. 13:15 – 14:00

Beslutande: Sonny Rosén (L), ordförande
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Barbro Widell (S) ersätter Mikael von Krassow (S)
Wiveca Britzén (M) ersätter Ingela Sylwander (M)

Övriga närvarande: Åsa Edahl, enhetschef § 3
Björn Klemedsson, verksamhetschef § 4, via Teams
Joakim Freij, tf. verksamhetschef § 5, via Teams
Filippa Kurdve, chef Hälsa § 5, via Teams
Ulrika Wattman, planeringschef
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare

Paragrafer: 1-6

Protokollet är digitalt justerat av:

Sonny Rosén, Ordförande

Yvonne Mollet Bengtsson, Justeringsperson

Wiveca Britzén, Justeringsperson

Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-17

Datum för anslags nedtagande: 2022-02-08

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm
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Sammanträdesdatum 2022-01-11

Nämnden för omsorg och stöd AU

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Justerare

2 Ärendelista

3 Enskilt ärende  2022/20

4 Aktuell information Covid-19 2022 2022/21

5 Information om statusen på kommunens gruppbostäder inom 
funktionsstöd

2022/22

6 Dataskyddsombud för nämnden för omsorg och stöd 2019/78



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2022-01-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 1

Justerare

Yvonne Mollet Bengtsson (S) och Wiveca Britzén (M) väljs att tillsammans med 
ordförande Sonny Rosén (L) justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredagen 
den 14 januari 2022.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 2

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 3 Dnr. NOS 2022/20

Enskilt ärende 

____
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2022-01-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 4 Dnr. NOS 2022/21

Aktuell information Covid-19 

Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar om en tydlig ökning av 
sjukfrånvaron bland personalen från julhelgen och framåt. Detta innebär en sträng 
situation i verksamheten som får lösas med timanställda och övertid. 

Huvuduppdraget har en tät dialog med Region Skåne och Smittskydd Skåne. Ny 
rutin har införts in verksamheten, då munskydd ska användas även utanför 
vårdsituationen.

Bara en handfull brukare har testats positivt för Covid-19 vilket är bra med tanke 
på den stora spridningen i samhället i övrigt. Vaccinationsarbetet är i stort sett 
slutfört.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 5 Dnr. NOS 2022/22

Information om statusen på kommunens 
gruppbostäder inom funktionsstöd

Chef för Hälsa, Filippa Kurdve, informerar om statusen på kommunens 
gruppbostäder där de flesta gruppbostäderna i Ängelholm är byggda utifrån tidigare 
brandkrav. RSNV har gjort tillsyn och gett föreläggande på flera gruppbostäder 
vilket är överklagat och prövningstillstånd är sökt för överklagande i nästa instans. 
Oavsett kommunen får rätt i nästa instans eller inte behöver gruppbostäderna 
renoveras och en översyn måste göras av 

 Brandskydd - säkerhet
 Byggnadens skick
 Boendemiljö – allmänna utrymmen och lägenheter
 Arbetsmiljö – personalytor såsom exempelvis omklädning, serviceutrymme 

och förråd
 Resurseffektivitet

En långsiktig renoveringsplan måste tas fram för gruppbostäderna där också 
tidplan samt ekonomi behöver utredas. Kommunstyrelsen kommer på sitt 
nästkommande möte att uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att sätta igång 
arbetet med att ta fram planen.

Arbetsutskottet ställer sig positiv till att arbetet påskyndas och vill hållas löpande 
informerade om hur arbetet fortgår.

Arbetsutskottet uppdrar också åt chef för Hälsa att via fastighetsenheten be RSNV 
skicka över sina tillsynsplaner för Hälsas fastigheter, både i kommunal som privat 
regi.

Beslut

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskottet beslutar

att ha tagit del av informationen.

Expedieras till: Chef för Hälsa FK
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 6 Dnr. NOS 2019/78

Dataskyddsombud för nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 
25 maj 2018.  Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt 
organ utnämna ett dataskyddsombud (DSO). DSO:s ställning och uppgifter 
regleras i artikel 38-39. Enligt artikel 38 ska DSO utses utifrån yrkesmässiga 
kvalifikationer, i synnerhet gällande kunskap om lagstiftning och praxis kring 
dataskydd, samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.

I rollen som DSO ingår bland annat övervaka efterlevnaden av förordningen och 
den personuppgiftsansvariges (PuA) strategi för skydd av personuppgifter, 
informera och ge råd om de skyldigheter som vilar på PuA enligt denna förordning 
och att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndighete (IMY). En fullständig beskrivning av uppgifterna 
finns i artikel 39. 

Nämnden för omsorg och stöd föreslås utse Jenny Wessberg, Security Solutions 
Scandinavia, till nytt dataskyddsombud. Nämnden utsåg 2021-06-22 § 63 stadsjurist 
Eva Sturesson till dataskyddsombud. Detta beslut föreslås samtidigt upphävas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2022

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta

att utse Jenny Wessberg, Security Solutions Scandinavia, till dataskyddsombud för 
nämnden för omsorg och stöd från och med 1 februari 2022,

att samtidigt upphäva nämnden för omsorg och stöds beslut 2021-06-22 § 63  om 
att utse stadsjurist Eva Sturesson till dataskyddsombud.
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Beslutet ska expedieras till
Integritetsskyddsmyndigheten
Utsett dataskyddsombud
Stadsjurist Eva Sturesson
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