
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429 samt digitalt via Teams, 2021-01-12, kl. 13:15-14:55

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

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, huvuduppdragschef(på plats i 429)
Ulrika Wattman, planeringschef
Mattias Fyhr, nämndsekreterare(på plats i 429)
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef
Charlotte Sandström, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Therese Finn, MAS § 1-2
Henrik Sandén, planeringschef § 4

Utses att justera: Sonny Rosén, Yvonne-Mollet Bengtsson Paragrafer: 1-4

Sekreterare ___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén, Yvonne-Mollet Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Nämnden för omsorg och stöd AU

Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-18

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för kansli och juridik, Stadshuset

Underskrift ____________________________________________________
                           Mattias Fyhr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Information om Lex Sarah inom verksamheterna

2 Covid-19 

3 Information om uppdrag med anledning av skrivelse från Föreningen 
för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning(FUB) 
Ängelholm till nämnden för omsorg och stöd angående 
samverkan(muntlig information)

2020/190

4 Slutrapport renoveringsplan 2020/67
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 1

Information om Lex Sarah inom verksamheterna

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om två Lex Sarah-
ärenden.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 2

Covid-19

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) Therese Finn informerar nämnden om 
aktuell situation i kommunen gällande Covid-19 samt vaccinering.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 

att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 3 Dnr. NOS 2020/190, 

Information om uppdrag med anledning av skrivelse 
från Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning(FUB) Ängelholm till nämnden för 
omsorg och stöd angående samverkan

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd gav huvuduppdrag Hälsa i uppdrag den 20 oktober 
2020 § 76 att utreda frågan i skrivelsen från Föreningen för barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning(FUB) rörande samverkan med 
intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och som 
har rätt till LSS.

Planeringschef Ulrika Wattman informerar arbetsutskottet om ärendets 
handläggning och om tidsplanen att nämnden ska kunna behandla ärendet i 
februari.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 
att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 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 Ängelholms 
kommun 
Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till nämnden för omsorg och stöd utan eget 
ställningstagande.

Yrkanden 
Ordförande Ingela Sylwander (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet 
till nämnden för omsorg och stöd utan eget ställningstagande. 
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