
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: 429, 2020-04-21, kl. 14:00-16:55

Beslutande: Ingela Sylwander (M)
Sonny Rosén (L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Wiveca Britzén (M)
Mikael von Krassow (S)
Maths Kjellin (M)
Rose-Marie Broman (SD)
Katarina Nilsson (KD)
Martin Sjösten (S)
Stefan Pivré (SD)
Barbro Widell (S)
Linus Eriksson (L), ersätter Ann Hörnebrant-Sturesson 
Eva-Lena Lindell (S), ersätter Katrina Dakouri (M)
 

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, chef Hälsa
Ulrika Wattman, planeringschef
Helena Gottfriedson, verksamhetschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Urban Josefsson, lokalsamordnare
Susanne Westerdahl, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Johanna Palmér, kvalitetsutvecklare 
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson     Paragrafer: 32-42

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén, Yvonne Mollet-Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-28

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

32 Val av justeringspersoner

33 Godkännande av föredragningslista

34 Information NOS 2020 2020/11

35 Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020 2020/35

36 Turordning evakueringsplan SÄBO 2020/66

37 Delrapport inventering särskilda boenden 2020/67

38 Funktionsprogram Fridhem 2020/68

39 Utvärdering trygghetsvärdar 2020/69

40 Medborgarförslag från Lars Stenberg angående trygghetslarm i 
kommunen

2019/209

41 Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020 2020/27

42 Tillägg till nämndernas reglementen gällande digital närvaro 2020/79
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 32     

Val av justeringspersoner

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) utses att justera protokollet, 27 april 2020.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 33    

Godkännande av föredragningslista

Nämnden för omsorg och stöd godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Informationspunkt C, avseende individärende, utgår. 

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 34 Dnr. NOS 2020/11  

Information NOS 2020

A) Johanna Palmér, kvalitetsutvecklare, redogör för Kvalitetsuppföljning huvuduppdrag Hälsa 
för 2019 (2020/55).

B) Charlotte Sandström, myndighetschef, redogör för Yttrande ej verkställda beslut IVO.
C) Utgår
D) Björn Klemedsson, verksamhetschef, redogör för Semesterrekrytering 2019. 
E) Charlotte Sandström, myndighetschef, redogör för Synpunkt och klagomål. 

Beslut

Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att notera informationen.

_____

 
 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 35 Dnr. NOS 2020/35  

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning så kallad habiliteringsersättning 
till dem som deltar inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Detta för att öka motivationen till deltagande inom daglig 
verksamhet men även till att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 14 februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna utbetalning av tillfälligt utökad habiliteringsersättning för deltagare 
inom daglig verksamhet enligt LSS vid två tillfällen under 2020, i augusti och 
december månad, baserat på närvaro. 

Beslutet ska expedieras till
Hälsa

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 36 Dnr. NOS 2020/66  

Turordning evakueringsplan SÄBO

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av renoveringar av 
särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet är anmärkningar från både 
räddningstjänst och arbetsmiljöverk. Evakuering ska påbörjas under 2020 och ska möjliggöras 
genom upphandling av evakueringsboendeplatser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 31 mars 2020
Beslut  Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att uppdra åt chef Hälsa att påbörja renoveringsplanen med start av evakuering av 
Åsbytorp 2020, därefter Karlsgården och Kungshaga 2021, samt

att uppdra åt chef Hälsa att införa beläggningsstopp 3 månader innan förestående 
evakuering av vardera boende.

Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att tilldela Hälsa budgetmedel för merkostnader i samband med evakuering av 
Åsbytorp 2020 motsvarande 0,5 mnkr.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 37 Dnr. NOS 2020/67  

Delrapport inventering särskilda boenden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av renoveringar 
av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet är anmärkningar från 
både räddningstjänst och arbetsmiljöverk. I beslutet finns också ett 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, kan vara lämpliga att riva till förmån 
för nybyggnation eller om det är aktuellt att avveckla.

Uppdraget ska återrapporteras med delrapport i april 2020 avseende Åsbytorp, 
Karlsgården, Kungshaga

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat 2020-04-14
Delrapport – Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun 
(Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga)
HSG Protokoll 2020-04-16

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta

att Åsbytorp rivs till förmån för nybyggnation av särskilt boende,

att Karlsgården avvecklas till förmån för annan verksamhet, samt

att Kungshaga renoveras för fortsatt drift som särskilt boende.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 38 Dnr. NOS 2020/68  

Funktionsprogram Fridhem

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ett nytt särskilt boende ska uppföras på 
Fridhem och har givit kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en hyresupphandling. 
Som en del i detta har huvuduppdrag Hälsa tagit fram ett funktionsprogram. 
Funktionsprogrammet ska ses som en riktlinje och vägledning vid planering av boende för 
äldre och utgöra ett underlag för att skapa en fungerande miljö för så väl boende som 
medarbetare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 14 april 2020
Funktionsprogram - Särskilt boende på Fridhemsområdet, daterat den 9 april 2020

Beslut
Nämndens för omsorg och stöd beslutar

att godkänna Funktionsprogram - Särskilt boende på Fridhemsområdet, samt

att överlämna funktionsprogrammet till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd anser att Fridhem ska bedrivas i kommunal regi.

Under 2018 togs det beslut om ett nytt särskilt boende på Fridhem som skulle drivas i kommunal regi. 
Det skulle stå färdigt 2021. Trots att det redan finns ett fullmäktige-beslut på att kommunen ska bygga 
och driva boendet stoppades denna process av den blågröna majoriteten på grund av privatiseringsiver.
 
År 2009 infördes Lagen om Valfrihet (LOV), som gör det lättare för kommuner att erbjuda valfrihet. 
Tanken om valfrihet är och förblir bra – men det är ingen valfrihet för brukaren när det från början är 
bestämt att en privat aktör ska driva Fridhem.

 Hur långt ska man gå för att privata aktörer ska ta över mer och mer av den kommunala välfärden?
 Var finns tanken om valfrihet när alltmer av den kommunala välfärden drivs av privata aktörer?

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd. 
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 39 Dnr. NOS 2020/69  

Utvärdering trygghetsvärdar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att utvärdera trygghetsboendenas 
trygghetsvärdar. Utvärderingen ska ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag på hur 
trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020. Uppdraget ska redovisas senast 
den 31 maj 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 13 mars 2020
Rapport ”Trygghetsvärdar på privata trygghetsboenden i Ängelholms kommun”
Sammanträdesprotokoll  2018-11-26 Kommunfullmäktige §272 dnr KS 2018/692
Beslut Kommunstyrelsen §200 dnr KS 2019/40

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef. 

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar bifall till alternativ två enligt 
utredningen under förutsättning att en trygghetsvärd finns på plats. Wiveca Britzén (M), 
Sonny Rosén (L) och Katarina Nilsson (KD) instämmer i yrkandet. 

Stefan Pivré (SD) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att en uppföljning görs efter ett 
år. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Ingela Sylwanders (M) m.fl. yrkande, dels 
bifall till Stefan Pivrés (SD) yrkande.

Ordförande finner att nämnden för omsorg och stöd bifaller Ingela Sylwanders (M) yrkande, 
om att avslå förslag till beslut och bifalla alternativ två enligt utredningen under förutsättning 
att en trygghetsvärd finns på plats.  

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att Ängelholms kommun subventionerar trygghetsvärdarna utifrån redovisad 
utfasningsmodell under 2021 och 2022. År 2023 avslutas subventionen i sin 
helhet. 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del

att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdraget.

Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd vill ta följande till protokollet. 

Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som kommunen är skyldig 
att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att få hjälp och någon att fråga känns 
tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och 
trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd.
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 40 Dnr. NOS 2019/209  

Medborgarförslag från Lars Stenberg angående 
trygghetslarm i kommunen

Ärendebeskrivning
Lars Stenberg har lämnat ett medborgarförslag om gratis trygghetslarm till pensionärer. 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera medborgarförslaget till Nämnden för 
omsorg och stöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 7 februari 2020.
Förslag på svar till förslagsställaren

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef. 

Yrkanden 
Katarina Nilsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända detta till 
förslagsställaren.

_____

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 41 Dnr. NOS 2020/27  

Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt anmälas till 
Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i mars 2020.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2020-04-03.

Antal av Beslut Myndighetsenheten Månadsval
Beslut Mars
.Bifall avlösning i hemmet 3
.Bifall boendestöd 12
.Bifall dagverksamhet 4
.Bifall hemtjänst 136
.Bifall insatser kväll/natt 10
.Bifall kontaktperson SoL 2
.Bifall ledsagning 7
.Bifall matdistribution 23
.Bifall omprövning avlösning i hemmet 2
.Bifall omprövning dagverksamhet 4
.Bifall omprövning hemtjänst 36
.Bifall omprövning insatser kväll/natt 2
.Bifall omprövning ledsagning 6
.Bifall omprövning matdistribution 12
.Bifall omprövning särskilt boende /korttid 14
.Bifall omprövning trygghetslarm 21
.Bifall sysselsättning SOL 6
.Bifall särskilt boende 15
.Bifall särskilt boende /korttid 41
.Bifall särskilt boende/korttidsplats/kont 4
.Bifall trygghetslarm 41
Avslag hemtjänst 1
Avslag kontaktperson SoL 1
Avslag särskilt boende 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

LSS Bifall 9:10 § Daglig verksamhet 1
LSS Bifall 9:2 § Personlig assistent 1
LSS Bifall 9:2 § Tillfällig personlig assistent 3
LSS Bifall 9:2 § Tillfällig utökning ass/sjuk 5
LSS Bifall 9:3 § Ledsagarservice 2
LSS Bifall 9:4 § Kontaktperson 2
LSS Bifall 9:5 § Avlösarservice 2
LSS Bifall 9:6 § Korttidsvistelse 3
SFB Bifall Personlig assistans 1
Totalsumma 427

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 42 Dnr. NOS 2020/79  

Tillägg till nämndernas reglementen gällande digital 
närvaro

Ärendebeskrivning
Kommunallagen medger att deltagande i sammanträden kan ske på distans, under 
förutsättning att bild- och ljudöverföring sker i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För att distansdeltagande i 
sammanträden ska kunna ske med hjälp av digitala verktyg måste kommunfullmäktige 
besluta att så får ske.

Beslutsunderlag
KF beslut § 55 Tillägg till nämndernas reglementen gällande digital närvaro, 2020-03-30

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

______
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