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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
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Nämnden för omsorg och stöd AU

Sammanträdesdatum:

2021-02-02

Datum för anslags uppsättande:
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Svar på uppdrag angående skrivelse från Föreningen för barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning(FUB) Ängelholm till
nämnden för omsorg och stöd angående samverkan

2020/190

7

Kontaktpolitikerbesök inom Hälsas verksamheter våren 2021

2019/122

8

Utbetalning av habiliteringsersättning

2021/31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-02-02

NOSAU § 5

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 stöds arbetsutskott beslutar
att ha tagit del av informationen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-02-02

NOSAU § 6

Dnr. NOS 2020/190,

Svar på uppdrag angående 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 (NOS) mottog skrivelse angående samverkan,
daterad 2020-10-15, från Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning (FUB) Ängelholm.
Vid sammanträde, 2020-10-20, beslutade NOS att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa
att utreda frågan i skrivelsen rörande samverkan med intresseorganisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning och som har rätt till insatser enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-01-15
• Bilaga 1. Rapport ”Samverkan med intresseorganisationer för personer med
funktionsnedsättning i Ängelholms kommun”
• Skrivelse från FUB Ängelholm, daterad 2020-10-15

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och
stöd besluta
att godkänna svar på uppdrag enligt bilagd rapport
att överlämna tjänsteutlåtande och beslut som svar på FUB:s skrivelse,
att överlämna rapport ”Samverkan med intresseorganisationer för personer med
funktionsnedsättning i Ängelholms kommun” till Politisk styrgrupp för utvärdering
av den politiska organisationen.

Justeringspersons signatur
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2021-02-02

NOSAU § 7

Dnr. NOS 2019/122,

Kontaktpolitikerbesök inom Hälsas verksamheter
våren 2021
Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd (NOS) beslutade 2019-08-20 om riktlinjer för
kontaktpolitiker inom NOS, under mandatperioden 2019-2022. Med anledning av
rådande pandemi är Hälsas bedömning att det är svårt att på ett säkert sätt, utifrån
allmänna rekommendationer, genomföra kontaktpolitikerbesök inom
verksamheterna under våren 2021, utifrån tidigare beslutade riktlinjer för
kontaktpolitikerbesök.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-01-19
• Beslut NOS § 59, 2019/122

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och
stöd besluta
att under våren 2021 avstå från kontaktpolitikerbesök inom Hälsas verksamheter
med anledning av pandemin.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOSAU § 8

Dnr. NOS 2021/31,

Utbetalning av habiliteringsersättning
Ärendebeskrivning
Habiliteringsersättning utbetalas till brukare inom daglig verksamhet, enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt till brukare inom daglig
sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Habiliteringsersättning baseras på
närvaro. I samband med smittspridning av Covid- 19 har enstaka brukare som
tillhör riskgrupp valt att avstå från att delta i daglig verksamhet och daglig sysselsättning. Under tiden de har valt att avstå utgår ingen habiliteringsersättning. Som
en följd av covid-19 kan verksamheten under en period behöva stänga, dels för att
minska smittspridning men även för att kunna omfördela verksamhetsresurser. Vid
ett sådant beslut förlorar brukarna sin habiliteringsersättning. Genom att utbetala
habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro förlorar brukarna ingen inkomst.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Hälsa daterat 2021-01-21
• Beslut NOS 2020-06-23, §57, 2020/35

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och
stöd besluta
att godkänna utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro för
brukare inom daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning SoL under
perioden 2021-01-01 till och med 2021-06-30,
att godkänna retroaktiv utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad
närvaro från och med 2021-01-01.

Justeringspersons signatur
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