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Urban Josefsson, lokalsamordnare
Björn Klemedsson, verksamhetschef (rum 429)
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Protokollet är digitalt justerat av:

Ingela Sylwander, Ordförande

Sonny Rosén, Justeringsperson

Yvonne Mollet Bengtsson, Justeringsperson

Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-21

Datum för anslags nedtagande: 2022-02-14
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3 Återkoppling egengranskning av kommunal hälso- och sjukvård (IVO 
kvalitetsledningssystem)

2020/134

4 Aktuell Covid-19 information 2022 2022/21

5 Dataskyddsombud för nämnden för omsorg och stöd 2019/78

6 Information om statusen på kommunens gruppbostäder inom 
funktionsstöd

2022/22

7 Renovering av Kungshaga 2020/67

8 Gränsdragning kommunen/privata utförare 2022/24

9 Lärdomar verksamhetsövergång i samband med renoveringsplan etapp 
1

2020/67

10 Brukarundersökning Funktionsstöd 2021/12

11 Anmälan av delegationsbeslut 2021/4

12 Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar 2022/5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-01-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 1

Justerare

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras digitalt den 21 januari 2022.

____
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2022-01-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 2

Ärendelista

Punkt 3, information från huvuduppdraget, och punkt 6, verksamhetsplan 2022, 
utgår från dagens möte. Några ärenden flyttar plats med varandra. Därefter läggs 
dagordningen med godkännande till handlingarna.

____
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NOS § 3 Dnr. NOS 2020/134

Återkoppling egengranskning av kommunal hälso- och 
sjukvård (IVO kvalitetsledningssystem)

Verksamhetschef Björn Klemedsson, Therese Finn, MAS, och Bodil Fälth, MAR 
informerar om Inspektionen för vård och omsorgs granskning av kommunal hälso- 
och sjukvård i Ängelholms kommun.

Granskningen har gett en värdefull input och lett till förbättrade åtgärder i 
kvalitetsledningssystemet.

Förändringar som genomförs är

 Kvalitetsområden med egenkontroller gällande fall, undernäring, tryck, 
nutrition

 Röd tråd – från egenkontroller till verksamhetsplan och 
patientsäkerhetsberättelse

 Resultatanalys – Verksamhetschef, MAR, MAS tre gånger om året
 Bättre förankring av patientsäkerhetsarbetet även med HSL-personal

Utmaningar framöver

 Att fokusera på rätt saker. Hur träffar vi rätt med åtgärder för att nå 
förbättring

 Mod att välja
 Varför egenkontroller i kvalitetssäkringssystem är viktigt. Utmaning att få 

förståelse för nyttan med kvalitetsledningssystem
 Att få med hela teamet

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 4 Dnr. NOS 2022/21

Aktuell Covid-19 information 

Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar om en tydlig ökning av 
sjukfrånvaron bland personalen från julhelgen och framåt. 

Huvuduppdraget har en tät dialog med Region Skåne och Smittskydd Skåne. Ny 
rutin har införts in verksamheten, då munskydd ska användas även utanför 
vårdsituationen. I övrigt används munskydd och visir både på SÄBO och i ordinärt 
Drygt 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.

Huvuduppdraget har startat ett eget smittspårningsteam

Chef för Hälsa Filippa Kurdve informerar om att det är ett ansträngt läge med 
tanke på den stora frånvaron bland personalen. Detta innebär att verksamheten får 
lösas med timanställda, övertid och indragna semestrar. 

En informationskampanj är på gång som förhoppningsvis ska kunna leda till att 
man kan rekrytera nya medarbetare med kort varsel. Även inom kommunen kan 
medarbetare på frivillig basis stärka upp inom huvuduppdraget.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 5 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
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 januari 2022, § 6
• Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2022

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att utse Jenny Wessberg, Security Solutions Scandinavia, till dataskyddsombud för 
nämnden för omsorg och stöd från och med 1 februari 2022,
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att samtidigt upphäva nämnden för omsorg och stöds beslut 2021-06-22 § 63  om 
att utse stadsjurist Eva Sturesson till dataskyddsombud.

Beslutet ska expedieras till
Integritetsskyddsmyndigheten
Utsett dataskyddsombud
Stadsjurist Eva Sturesson
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NOS § 6 Dnr. NOS 2022/22

Information om statusen på kommunens 
gruppbostäder inom funktionsstöd

Ekonomichef Stefan Marthinsson, lokalsamordnare Urban Josefsson och 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 möte 
under morgondagen att uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att sätta igång 
arbetet med att ta fram planen.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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NOS § 7 Dnr. NOS 2020/67

Renovering av Kungshaga

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att Ängelholmslokaler på uppdrag 
av kommunen leder arbetet med Nya Kungshaga. Tidigare beslutat 
funktionsprogram till Fridhem ligger även till grund för Nya Kungshaga. En 
omfattande renovering och rivning av vissa delar krävs.

På Nya Kungshaga planeras 82 platser fördelat på 7 enheter och delvis i två 
våningsplan. Byggstart förväntas andra kvartalet 2023 och Nya Kungshaga 
beräknas stå klart fjärde kvartalet 2024.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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NOS § 8 Dnr. NOS 2022/24

Gränsdragning kommunen/privata utförare – 
Huvudmannaskap – särskilt boende i privat regi

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att Kommunen har enligt 
kommunallagen huvudmannaskap för verksamheten vid särskilt boende oavsett om 
den bedrivs i kommunens regi eller av en annan utförare. Då uppgifter överlämnas 
till någon annan (privat utförare) övergår ansvaret för utförandet av uppgiften till 
denna dvs verksamhetsdriften. Kommunen har dock det fortsatta ansvaret som 
huvudman för de uppgifter som överlämnats.

Den privata utförarens ansvar är

• Aktuell lagstiftning, föreskrifter och avtalet med kommunen efterlevs. Avtalet 
tillsammans med lagstiftningen och de eventuella särskilda regler, om privat 
bedriven verksamhet i speciallagstiftningen, är det som styr en verksamhet sedan 
den överlämnats

• Lämna in de uppgifter som kommunen begär löpande under året tex 
avvikelsestatistik och hantering av avvikelser, personaltäthet/bemanning osv

Nämnden ansvar för att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter. 
Intern kontroll/uppföljningar är tillräckliga samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljning inom Hälsa

• Avtalsuppföljning genomförs årligen/löpande under året i syfte att ge 
kommunen en tillräckligt god insyn i verksamheten för att snabbt kunna fånga 
upp eventuella brister som uppstår och kunna kontrollera att dessa åtgärdas 
skyndsamt. Avtalet följs upp i sin helhet. Kommunen genomför också oanmälda 
besök/tillsyner vid behov

• Samtliga synpunkter och klagomål som kommer till Hälsas kännedom följs upp 
separat
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• Uppföljning på verksamhetsnivå sker som ett komplement för att kontrollera att 
verksamheten som helhet fungerar (ex olika typer av statistik, 
enhetsundersökningar, brukarundersökningar, verksamhetsberättelse etc

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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NOS § 9 Dnr. NOS 2020/67

Lärdomar verksamhetsövergång i samband med 
renoveringsplan etapp 1

Utvecklare Ida Lundblad informerar om sina lärdomar som projektledare för 
evakuering av särskilda boenden, etapp 1. 

I december 2020 Åsbytorp – 27 boende flyttade till Attendo Errarps ängar
I januari 2021 Karlgården – 16 boende med demensinriktning flyttade till Attendo 
Errarps Ängar
I juni 2021 Kungshaga – 44 boende flyttade till Humana Sommarsol.
Varje flytt har varit unik och avvecklingen har gått smidigt för alla tre boenden, det 
är lättare att avveckla än att starta upp.

Personalen fick välja om de ville ha kvar sin anställning i kommunen eller följa med 
till Attendo/Humana och behålla anställningstid, lön osv. De flesta valde att stanna 
kvar i kommunen. Personalen hade en stor roll i hur evakueringen skulle gå till.

Inflyttningsstopp 3 månader före evakueringen underlättade planeringen. Alla 
boende fick önska sig lägenhet på det nya boendet. Viktigt att ha anhöriga med i 
planeringen.

Kommunen har tagit hand om nästan alla möbler och resten har skänkts till 
välgörenhet. Alla de nyaste sängarna har fördelats ut till kommunens särskilda 
boenden. De äldsta sängarna har skänkts till välgörenhetsbolaget Human Bridge 
som har transporterat dem till sjukhus i Afrika.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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NOS § 10 Dnr. NOS 2021/12

Brukarundersökning Funktionsstöd

Tf verksamhetschef Joakim Freij informerar om Syftet med brukarundersökningen 
som är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna 
gällande självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. I årets undersökning 
deltog totalt 177 kommuner och elva privata aktörer. Frågor om kommunikation 
och inflytande har sammantaget de lägsta resultaten även i årets undersökning

Undersökningen ger ett kunskapsunderlag som kan användas för 
verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring. 

Måtten kan användas för jämförelser mellan kommuner och verksamheter samt 
mellan kommunala och privata aktörer liksom över tid, men framförallt för analys 
av den egna verksamheten. Resultatet publiceras i databasen Kolada 
(www.kolada.se).

I årets brukarundersökning deltog personer (brukare) med följande insatser:

• Gruppbostad enligt LSS (grupp- och servicebostad)
• Boende med särskild service SoL
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Sysselsättning enligt SoL
• Personlig assistans enligt LSS och SFB (som kommunen verkställer)

Varje brukare i de verksamheter som deltog, har erbjudits att svara på frågorna själv 
eller med hjälp av en frågeassistent.

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett webbenkätverktyg från 
analysföretaget Enkätfabriken och kunde besvaras via dator, surfplatta, smart 
telefon eller en pappersenkät.

Frågor och svar är anpassade till personer med kognitiv funktionsnedsättning 
genom både bild- och ljudstöd för att underlätta för brukaren att delta i 
undersökningen. 

Joakim redovisar resultatet gällande styrkor och utvecklingsområde för varje grupp.

http://www.kolada.se/
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Varje verksamhetsområde kommer nu att identifiera sina egna utvecklingsområden 
och resultaten delges alla brukare av berörd enhetschef.
Brukarundersökningen ska presenteras på Rådet för funktionshinderfrågor den 30 
mars och publiceras på kommunens hemsida.

Sonny Rosén (L) framför att nämnden vill ta del av brukarundersökningen i sin 
helhet.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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NOS § 11 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 
december 2021.

Beslutsunderlag
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2022-01-03
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, december 2021.
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, december 2021.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.
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NOS § 12 Dnr. NOS 2022/5

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar

 Beslut KF 2021-12-20 - Justering av den politiska organisationen från och 
med 1 januari 2022

 Reglemente för NOS ny mall 211122

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.
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