
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-09

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum 429 samt digitalt via Teams, 2021-03-09, kl. 13.15-15.30

Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande (på plats i 429)
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Mikael von Krassow (S)

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, huvuduppdragschef Hälsa (på plats i 429)
Mattias Fyhr, nämndsekreterare (på plats i 429)
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Charlotte Sandström, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef
Andreas Bollvik, ekonom 
Eva Sturesson, stadsjurist

Utses att justera: Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson Paragrafer: 9-17

Sekreterare ___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-09

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: 2021-03-09

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-16

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-07

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Mattias Fyhr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-09

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

9 Information från huvuduppdrag Hälsa 2021/56

10 Information om budgetprocessen 2022 och planår 2023-2024 2021/1

11 Covid-19 

12 Ekonomisk avvikelse per den siste februari 2021/2

13 Information om intern kontroll 2021

14 Ändring av sammanträdesdag i september 2019/142

15 Ej verkställda beslut period 1 2021 2021/6

16 Sammanställning av Lex Sarah period 1, 2021 2021/7

17 Sammanställning av Lex Maria period 1, 2021 2021/8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 9 Dnr. NOS 2021/56,

Information från huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om aktuella 
ärenden och händelser inom huvuduppdragets verksamheter.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del av informationen.

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 10 Dnr. NOS 2021/1, 

Information om budgetprocessen 2022 och planår 
2023-2024

Ärendebeskrivning
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve informerar arbetsutskottet om 
budgetprocessen och planeringen för och arbetet med budget 2022.

Beslutsunderlag
Mål- och budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2024, daterad 2020-12-21

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

att ha tagit del informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 11

Information om covid-19

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar arbetsutskottet 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
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 12 Dnr. NOS 2021/2, Annat dnr

Ekonomisk avvikelse per den siste februari

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har att ta del kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen, att ställa in den ekonomiska avvikelsehanteringen per februari 
2021.

Beslutsunderlag
2021-02-07 § 29 KSAU – Förslag att ställa in ekonomisk avvikelserapportering per 
februari 2021 med anledning av arbetsbelastning till följd av Covid-19

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
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 13

Information om intern kontroll 2021

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag hälsa informerar arbetsutskottet om uppföljningen av nämndens 
interna kontrollplan för 2021.

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
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 14 Dnr. NOS 2019/142, 

Ändring av sammanträdesdag i september för 
nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd har den 8 september 2020 § 68 fastställt 
sammanträdesdagar för 2021. Utifrån att sista dagen för nämnden att besluta om 
sin budget har fastställts till den 13 september 2021 föreslås att nämnden ändrar 
sammanträdesdag från den 7 september till den 13 september. Detta för att 
underlätta huvuduppdragets möjligheter att bereda ett budgetunderlag. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-22
• Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och 
stöd besluta 

att ändra sammanträdesdagen för nämnden från den 7 september till den 13 
september kl. 14.00,

att ändra sammanträdesdagen för arbetsutskottet från den 24 augusti till den 31 
augusti kl. 13.15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 15 Dnr. NOS 2021/6, 

Ej verkställda beslut period 1 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader 
från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges 
kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-02-24
• Bilaga 1, Ej verkställda beslut period 1, 2021 (dvs. t.o.m. 2021-01-31)

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och 
stöd besluta
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 1, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 16 Dnr. NOS 2021/7, 

Sammanställning av Lex Sarah period 1, 2021

Ärendebeskrivning
För personal inom äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning råder rapporteringsskyldighet avseende såväl risk för 
missförhållanden som missförhållanden. Bestämmelserna om Lex Sarah finns i 
socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vid 
allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska 
rapportering ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med Lex Sarah 
är att verksamheten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska rättas till för att 
förhindra att liknande händelser inträffar igen. Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt 
att kvartalsvis redovisa till nämnden för omsorg och stöd inkomna rapporter och 
anmälningar enligt Lex Sarah. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-02-24
• Bilaga 1, Sammanställning Lex Sarah period 1, 2021. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts föreslår nämnden för omsorg och 
stöd besluta 

att godkänna redovisning sammanställning Lex Sarah period 1, 2021 (t.o.m. 2021-
03-01).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 17 Dnr. NOS 2021/8, 

Sammanställning av Lex Maria period 1, 2021

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren är skyldig att utreda samtliga vårdskador för att förhindra att 
liknande händelse inträffar igen. Allvarliga vårdskador, vilka benämns Lex- 
Maria, ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bestämmelserna 
gäller för all hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-03-02

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och 
stöd besluta

att godkänna redovisning om Lex-Maria period 1, januari-februari, 2021.
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