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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Interpellation gällande incident med äldre man som nekades färdtjänst.

Den incident som nyligen inträffade i Ängelholms kommun där en äldre man nekades färdtjänst är
upprörande.
Enligt en artikel i HD den 14/8 kördes brukaren som är i 80-års åldern vid 17-tiden för att göra inköp. Den
äldre mannen lämnades av och uppmärksammades av butikspersonalen som ordnade hans inköp. När
han skulle hämtas nekades han hemresa och lämnades kvar utanför butiken.
Efter påtryckningar från butiksägaren skickas en ny färdtjänst bil, vid 22:30.
Då hade brukaren fått vänta utanför butiken i fem och en halv timme!
Av hänsyn till brukaren och de anhöriga vill jag inte gå in i de upprörande detaljerna kring händelsen.
Låt oss snabbt konstatera att kommunen inte själva ansvarar för färdtjänsten. Däremot har vi ett ansvar
för våra medborgare.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande fråga:
1.

Vad och hur ska Ängelholms kommun göra för att detta inte ska inträffa igen?

kratiska gruppen:

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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2020-09-23

Tomas Fjellner
Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på interpellation från Lars Nyander (S) gällande
incident i samband med färdtjänst
Lars Nyander (S) har lämnat in en interpellation till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M).
I interpellationen ställs frågan vad och hur ska Ängelholms kommun göra för
att incident motsvarande den som inträffat inte ska inträffa igen?
Svar: I det aktuella fallet har personen rätt till färdtjänst, enligt samtal med
Skånetrafiken. Personen i fråga lämnades av vid en butik. När färdtjänsten
sedan kommer för att hämta upp personen framkommer det att personen på
grund av en händelse som lett till bristande personlig hygien. Föraren till
färdtjänstbilen agerar efter Skånetrafikens interna regler och nekar därför
personen färdtjänst tillbaka hem. Trafikledningen på Skånetrafiken ska i sådana
fall skicka en annan bil, som kan hantera den uppkomna situationen.
Skånetrafikens chef för trafikledning redogör att förarna till färdtjänstbilar har
regler att förhålla sig till. Man har som förare rätt att neka en person färdtjänst
på grund av exempelvis brister i den personliga hygienen.
Kommunen har uppmärksammat det aktuella fallet för Skånetrafiken genom
dialog med chefen för Färdtjänst och samtal med chefen för Trafikledning.
Kommunen har påpekat att hanteringen av Ängelholms kommuns medborgare
hade kunnat ske på bättre sätt efter den uppkomna situationen, Skånetrafiken
höll med om att deras hantering i detta fall har brustit. Huvudansvaret ligger
hos Skånetrafiken och man har meddelat att denna brist ska ses över från deras
sida. Skånetrafiken kommer att se över riktlinjer och regler internt för att en
sådan situation inte ska uppkomma igen.
Tomas Fjellner
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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Interpellation till Robin Holmberg.

2020-09-28

Angående markanvisning för Globen 1.

Vid KF: s sammanträde den 25 augusti i ärende 26, Markanvisningsavtal för Globen l , gjorde
kommunstyrelsens ordförande ett förtydligande efter S: s invändningar mot Fastighets AB 3 Hus val av
aktör för den nya förskolan i Havsbaden.
"Det ligger i deras intresse, att hitta en aktör, som är seriös och långsiktig och jag är övertygad om att det
har man gjort"
Tycker inte, att svaret känns tryggt för våra väljare. Kommunen har, oavsett huvudman, ett viktigt
tillsynsansvar för våra verksamheter. Att, så som jag uppfattar Robin Holmbergs svar, ingripa i efterhand,
känns otillfredsställande. I detta fall kan man av offentliga uppgifter se att företaget, som Fastighets AB 3
Hus valt, har haft ett negativt resultat i sina verksamheter de senaste tre åren.

Med anledning av ovan vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:

1. Hur säkerställer kommunledningen, att den fortsatta processen kring markanvisningen
för Globen l, hanterar kommuninnevånarnas skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.
2. Med hänvisningen till ovan information, är du fortfarande övertygad om att Dipper
Sverige AB är ett bra val?

/~L
Lars Carlsson, andre vice ordförande i FUN.

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
an~elholm socialdemokraterna.se www.socialdemokraternaangelholm.se
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2020/436

Svar på interpellation från Lars Carlsson (S) angående
markanvisning för Globen 1
Ängelholms kommun växer och behovet av nya förskolor och skolor är stort. Blågröna
Ängelholm vill kunna erbjuda föräldrar och barn ett varierat utbud av förskolor i kommunen.
Ett led i detta är att öppna upp för fler fristående aktörer, vilket samtidigt innebär att en del
investeringar inte behöver belasta kommunens investeringsutrymme.
Kommunfullmäktigeärendet Lars Carlsson (S) hänvisar till rör en markanvisning av
färskoletomt på Parallelltrapetsen. Enligt Ängelholms kommuns Riktlif!.ferJo'r exploateringsavtal
och markanvisningsavtal kan en sådan genomföras genom skilda tillvägagångssätt. Ett sådant är så
kallad direktanvisning, vilket tillämpats för den aktuella tomten.
Direktanvisning innebär att kommunen i form av markägare kan förhandla direkt med en
aktör om att sälja marken till ett på förhand bestämt ändamål, till exempel förskola eller
bostäder. När Ängelholms kommun tecknar ett markanvisningsavtal ges exploatören
ensamrätt att, under en begränsad tid och enligt vissa villkor, förhandla med kommunen om
slutligt förvärv av tomten. Köpeskillingen fastställs efter att en extern värdering av marken
gjorts. För att markanvisningen ska fullföljas genom ett köpeavtal behöver ett antal krav vara
uppfyllda. I det aktuella fallet innebär detta att:
•
•
•

Verksamhetsutövaren ska godkännas av Familje- och utbildningsnämnden.
Det ska föreligga ett långvarigt hyresavtal mellan exploatören Fastighets AB 3Hus och
verksamhetsutövaren Dibber.
Lagakraftvunna bygglovshandlingar ska föreligga.
Jag uppfattar att Lars Carlssons (S) frågeställning på kommunfullmäktige den 25 augusti
handlade om den föreslagna verksamhetsutövarens ekonomi. För att förstå bolagets
ekonomiska ställning bör hela koncernen granskas. Friskolekoncernen Dibber ägs av ett
norskt bolag, Lteringsverkstedet. I Sverige driver koncernen 100 förskolor med ca 5000 barn. I
Skåne finns 13 förskolor, varav flertalet i Helsingborgs stad. Koncernen omsatte år 2019 2, 7
miljarder kronor under god lönsamhet med 1350 anställda.
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Mot bakgrund av villkoren i markanvisningsavtalet och Dibber-koncernens ekonomiska
förutsättningar är bedömningen att de har goda möjligheter att bedriva en bra
förskoleverksamhet på den aktuella tomten.

Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Lars Carlssons (S)
frågor:
1. Hur siikerställer kommunledningen att den fortsatta processen kring markanvisningen frir Globen 1
hanterar kommuninvånarnas skattepengar på ett ansvarsfullt sått?
Mark- och exploateringsenheten kommer på kommunfullmäktiges uppdrag säkerställa att
markanvisningsavtalets villkor efterlevs inför tecknande av slutgiltigt köpeavtal. Den aktuella
tomten är värderad av extern aktör till 3 100 000 kr, vilket också är den köpeskilling som är
överenskommen i markanvisningsavtalet. Inför uppstart av förskoleverksamheten kommer
familje- och utbildningsnämnden att fullgöra skollagens krav på ägar-och ledningsprövning.

2. Med hånvisning till ovan information, å"r du forifarande iiverrygad om att Dibber Sverige AB å"r ett bra val?

Ja.
Ängelholm 2020-09-24
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~
kommunstyrelsens ordförande

ÄNGELHOLMs KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

KS § 197

Dnr. KS 2020/114, NOS 2020/81

Svar på uppdrag till nämnden för omsorg att utvärdera
arbetet med Ung Omsorg
Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på
besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram.
Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr
skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för
2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet
med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020
Protokollsutdrag Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Ordförandeförslag 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun –
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Person (KD), Maija Rampe (M) och
Göran Larsson (M).
Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om att få lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna uppföljningen från Nämnden för omsorg och stöd gällande Ung omsorg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning lämnas av Patrik Ohlsson (SD):
”Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag för 2020 med anslag för att "Ung Omsorg"
skulle bevaras. Vi välkomnar att nämnden för omsorg och stöd fattat beslut om att "Ung
Omsorg" som idé och koncept skall fortsätta”.
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Planeringschef Hälsa

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

KSAU § 169

Dnr. KS 2020/114 NOS 2020/81

Svar på uppdrag till nämnden för omsorg att utvärdera
arbetet med Ung Omsorg
Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på
besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram.
Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr
skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för
2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet
med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020
Protokollsutdrag Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Ordförandeförslag 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun –
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Hälsa, Ulrika Wattman
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna uppföljningen från Nämnden för omsorg och stöd gällande Ung omsorg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning lämnas av Patrik Ohlsson (SD):
Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag för 2020 med anslag för att "Ung Omsorg"
skulle bevaras. Vi välkomnar att nämnden för omsorg och stöd fattat beslut om att "Ung
Omsorg" som idé och koncept skall fortsätta.
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Planeringschef Hälsa

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-29

Diarienummer
KS 2020/114
Ytterligare
diarienummer
NOS 2020/81

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg i
Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr skulle utgå för 2020. Ytterligare
500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020
Protokollsutdrag Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Ordförandeförslag 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Utredning
Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 juni 2020 och
beslutade då att föreslå kommunstyrelsen att godkänna återrapporten samt att för egen del besluta om att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att upphandla ett ramavtal utan volymgarantier för 2021
för koncept liknande Ung omsorg, att genomföra konceptet på nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare. Konceptet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till
kommunstyrelsen i augusti 2021, samt att kostnaderna ska inarbetas i 2021 års budget.
Nämnden för omsorg och stöd har enligt gällande reglemente ansvaret för sin verksamhet som
regleras i reglementet, därför behöver inte nämnden återrapportera till kommunstyrelsen i augusti
2021 såsom de fattat beslut om i nämnden.

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-29

Diarienummer
KS 2020/114
Ytterligare
diarienummer
NOS 2020/81

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna uppföljningen från Nämnden för omsorg och stöd gällande Ung omsorg.

Eva Sturesson
T.f. Kommundirektör

Henrik Sandén
T.f. enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Planeringschef Hälsa

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

NOS § 52

Dnr. NOS 2020/81

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms
kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst
Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Hälsa fick avsatt medel för ett ettårigt samarbete med Ung omsorg där
ambitionen var att ge äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron. Tidsperioden avsåg
2018-12-01 – 2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. Huvuduppdrag Hälsa fick i
uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg för att redovisas till Kommunstyrelsen
senast den 31 augusti 2020.
Vid uppstarten formulerades inga konkreta mål för verksamheten och det är därför svårt
att utvärdera Ung omsorgs resultat och om huruvida det varit en lyckosam satsning. Det
innebär samtidigt att det är svårt att besluta om den framtida verksamhetens vara eller icke
vara. Bedömningen är att utfallet varit annorlunda om uppdraget varit mer förankrat i
verksamheten.
Ordförandes förslag är därför att projektet Ung omsorg förlängs under år 2021, att
projektet genomförs på tre nya vårdboenden samt att konkreta mål för verksamheten
formuleras när den startas upp. Ordförande föreslår samtidigt att ny utvärdering görs till
kommunstyrelsen i augusti 2021.
Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2002, § 36
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun –
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Ordförandeförslag från Ingela Sylwander (M
Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Ulrika Wattman
Yrkanden
Ordförande Ingela Sylwander (M) yrkar följande förslag till beslut:
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av Ung omsorg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2020-06-23

Att nämnden för egen del beslutar att uppdra åt Huvuduppdrag Hälsa att upphandla ett
ramavtal utan volymgarantier för 2021 för koncept liknande Ung omsorg,
att genomföra konceptet på nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare.
Konceptet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i
augusti 2021, samt att kostnaderna inarbetas i 2021 års budget.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen av Ung omsorg.
Nämnden beslutar vidare för egen del
att uppdra åt Huvuduppdrag Hälsa att upphandla ett ramavtal utan volymgarantier för
2021 för koncept liknande Ung omsorg,
att genomföra konceptet på nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare.
Konceptet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i
augusti 2021, samt
att kostnaderna inarbetas i 2021 års budget.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef för Hälsa FK
Planeringschef UW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Diarienummer
2020-06-12
NOS 2020/81

Nämnden för omsorg och stöd

Ordförandeförslag - Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i
Ängelholms kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst
Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Hälsa fick avsatt medel för ett ettårigt samarbete med Ung omsorg där ambitionen var att ge äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron. Tidsperioden avsåg
2018-12-01 – 2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg för att redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31
augusti 2020.
Vid uppstarten formulerades inga konkreta mål för verksamheten och det är därför svårt att utvärdera Ung omsorgs resultat och om huruvida det varit en lyckosam satsning. Det innebär samtidigt att det är svårt att besluta om den framtida verksamhetens vara eller icke vara. Bedömningen är att utfallet varit annorlunda om uppdraget varit mer förankrat i verksamheten.
Ordförandes förslag är därför att projektet Ung omsorg förlängs under år 2021, att projektet genomförs på tre nya vårdboenden samt att konkreta mål för verksamheten formuleras när den
startas upp. Ordförande föreslår samtidigt att ny utvärdering görs till kommunstyrelsen i augusti
2021

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta att
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att förlänga projektet Ung omsorg ett år t.o.m. 2021,
att genomföra Ung omsorg på tre nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare.
Projektet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i augusti
2021, samt
att budgetmedel tillskjuts huvuduppdrag hälsa med 426 500 kronor.
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta
att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag
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Ulrika Wattman
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Nämnden för omsorg och stöd

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planår 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade
att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr skulle utgå för 2020. Ytterligare 500
tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag
Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Utredning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att bifalla motion ”om att ge våra äldre i
äldromsorgen guldkant i tillvaron”. Under 2018 genomfördes upphandling av tjänsten och avtal
tilldelades företaget Ung omsorg med avtalstid 2018-12-01--2019-12-01 med möjlighet till 1 års
förlängning. Avtalet löper ut 2020-11-30 och kan därefter inte förlängas.
Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 2019, 500 tkr i budgetmedel, för att starta upp projektet på tre av
kommunens särskilda boenden, Karlsgården, Kungshaga öst och Kungshaga väst. Ung omsorgs
arbetar för att skapa meningsfulla möten mellan generationer dvs mellan ungdomar och äldre,
och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.
Utvärdering och resultat
För att kunna utvärdera resultatet av Ung omsorg på kommunens särskilda boenden genomfördes tre enkätundersökningar. Ung omsorg genomförde en enkätundersökning ställd till ungdomarna. Huvuduppdrag Hälsa genomförde två enkätundersökningar, en ställd till de boende på
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Kungshaga väst och Kungshaga öst och en ställd till medarbetarna på Karlsgården, Kungshaga
väst och Kungshaga öst.
I Ung omsorgs enkätundersökning önskade man få svar på hur ungdomarna upplevde arbetet,
om de hade fått det stöd de ansåg sig behöva och om de hade fått ett ökat intresse av vården och
äldreomsorgen.
Svarsfrekvens på enkätundersökningen var 79 procent. Undersökningen visar på nästintill enbart
positiva resultat, för såväl den enskilde ungdomen som i inställningen till hur man tror att de boende har uppskatta besöken. Ungdomarna har efter sitt arbete en mer positiv inställning till äldreomsorgen och drygt två tredjedelar av ungdomarna kan tänka sig ett yrke inom vård och omsorg i
framtiden.
I huvuduppdrag Hälsas enkätundersökning riktad till de boende var svarsfrekvensen 64 procent.
Undersökningen visade på att drygt 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga
öst deltog på aktiviteterna arrangerade av Ung omsorg och att de upplevde besökens som positiva. Drygt 40 procent av de boende som deltagit på aktiviteterna har gjort det frekvent varje vecka. Synpunkter som framkommit från de boende är att tiden för aktiviteterna inte alltid har passat
och att det har varit för få deltagare vid aktiviteterna.
I enkätundersökningen riktad till medarbetarna var svarsfrekvensen 43 procent. Sammantaget har
besöken av Ung omsorg upplevts positivt på vårdboendet Kungshaga väst och Kungshaga öst.
Besöken av Ung omsorg har medfört ett större utbud av organiserad aktivitet under helgerna.
Medarbetarna på Karlsgården har varit mindre positiva. De boendes kognitiva nedsättning gör
det ofta svårt att möta nya ansikten vilket kan ha bidragit till att de boende upplevts oroliga under
och efter besöken av Ung omsorg. Medarbetarna upplever även att det har varit svårt att få de
boende att medverka vid aktiviteterna och att deras kognitiva nedsättning ofta gjort det svårt att
få ett sammanhang av aktiviteterna.
Analys
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva. Ung omsorg har varit ett komplement till de aktiviteter som personalen genomför
på enheterna och som aktivitetssamordnarna arrangerar i träffpunkterna på respektive särskilt boende. Ung omsorgs närvaro har medfört fler planerade aktiviteter under helgerna och en större
möjlighet till enskild aktivitet för de boende som haft behov av detta, vilket tyvärr inte har nyttjats
i någon större utsträckning.
Konceptet Ung Omsorg kan ses som en investering ur flera aspekter. Anställningen i Ung omsorg har medfört att 70 procent av ungdomarna kan tänka sig en utbildning inom omvårdnadsyrket i framtiden men investeringen har även bestått i de generationsöverskridande möten som
skett och möjligheten för ungdomarna att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.
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Alternativ 1
Att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut 2020-11-30.
Att aktiviteter fortsätter arrangeras av personalen på enheterna och av aktivitetssamordnarna på
träffpunkterna på särskilt boende. Enskilda aktiviteter arrangeras som idag utifrån individuella behov och i enlighet med upprättad genomförandeplan för den boende.
Att vidmakthålla samarbetet med utbildningsanordnare för att kunna fortsätta erbjuda praktikplatser och feriearbete för ungdomar. Att fortsätta marknadsföra arbete inom vård och omsorg
som ett framtida karriärval.
Äldreboende
Karlsgården
Kungshaga väst
Kungshaga öst
Totalt

Budget 2020
142 tkr
142 tkr
142 tkr
426 tkr

Budget 2021
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr

Alternativ 2
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung omsorg. Konceptet
breddinförs på samtliga särskilda boenden, i kommunal regi, med inriktning vårdboende.
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga budgetram, budgetmedel
behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av nämndens
övriga verksamhet, i det fall konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 2.

Kommunala särskilda boenden (6st)
Totalt

Timmar
3 600

Budget 2021853 tkr
853 tkr

Alternativ 3
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung omsorg. Konceptet
breddinförs på samtliga särskilda boenden med inriktning vårdboende, såväl i kommunal som privat regi.
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga budgetram, budgetmedel
behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av nämndens
övriga verksamhet, i det fall konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 3.
3 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-02

Diarienummer
NOS 2020/81
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Kommunala särskilda boenden (6st)
Privata särskilda boenden
(4st)
Totalt

Timmar
3 600

Budget 2021853 tkr

2 400

569 kr
1 422 tkr

Bedömning
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva. Då Ung omsorg inte är finansierad inom huvuduppdrag Hälsas befintliga budgetram för planåren 2021-2022 förordas alternativ 1, det vill säga att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut 2020-11-30.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta att
föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att

avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut
2020-11-30 enligt alternativ 1.

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta
att

godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag

Filippa Kurdve
Tf Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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Utvärdering av arbetet med
Ung omsorg i Ängelholms
kommun
- Karlsgården, Kungshaga väst och
Kungshaga öst

Sammanfattning
Företaget Ung omsorg startade 2007 med visionen att skapa meningsfulla
möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.
Samtidigt hoppas företaget på att väcka vårdintresse och få fler ungdomar att
se äldreomsorgen som ett framtida karriärval.
I december 2018 startades ett ettårigt projekt med Ung Omsorg på tre av
kommunens särskilda boenden; Kungshaga väst, Kungshaga öst och
Karlsgården.
Huvuduppdrag Hälsa gavs i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg.
Utvärdering gjordes genom enkätundersökningar. En ställd till de boende på
Kungshaga väst och Kungshaga öst samt en till medarbetarna på de berörda
boendena. Samtidigt genomförde Ung omsorg en enkätundersökning ställd till
ungdomarna. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31
augusti 2020.
Drygt 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har
deltagit på aktiviteterna arrangerade av Ung omsorg. De som har deltagit har
upplevt besöken som positiva, då man har uppskattat såväl gemenskapen som
själva aktiviteterna. Synpunkterna som framkommit är att tiden för
aktiviteterna inte alltid har passat och att det har varit för få deltagare vid
aktiviteterna.
Sammantaget upplever medarbetarna på vårdboendena Kungshaga väst och
Kungshaga öst att besöken av Ung omsorg varit positiva, då ett större utbud av
organiserade aktiviteter har kunnat ske under helgerna. Trots detta har endast
en tredjedel av de boende deltagit på aktiviteterna. Däremot har upplevelsen
varit mindre positiv på demensboendet Karlsgården där de boende har
upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg.
Ung Omsorgs egen enkätundersökning visar på nästintill enbart positiva
resultat, för såväl den enskilde ungdomen som i inställningen till hur de tror att
de boende uppskattat besöken. Det framkommer att övervägande delen av
ungdomarna har en mer positiv inställning till äldreomsorgen än tidigare och
att drygt två tredjedelar av ungdomarna kan tänka sig ett yrke inom vård och
omsorg i framtiden.
Om konceptet Ung Omsorg ska fortgå, behöver konceptet breddinföras på
samtliga särskilda boenden i kommunen med inriktning vårdboende. Det krävs
då ny upphandling och budgetmedel behöver tillskjutas huvuduppdrag Hälsa,
alternativt behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att bifalla motion ”om att ge
våra äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron”. Under 2018 genomfördes
upphandling av tjänsten och avtal tilldelades företaget Ung omsorg med
avtalstid 2018-12-01—2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning.
Nuvarande avtal löper ut 2020-11-30 och kan därefter inte förlängas.
Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 2019, 500 tkr i budgetmedel, för att starta upp
projekt på tre av kommunens särskilda boenden, Karlsgården, Kungshaga väst
och Kungshaga öst. Ung omsorg startades upp i december 2018. Tanken var
att arbetet skulle pågå under ett års tid och att utvärdering därefter skulle ske.
Vid uppstarten av arbetet formulerades inga konkreta mål.
På Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst bor 89 personer. Besök av
ungdomar från Ung omsorg har genomförts vid ett tillfälle i veckan, av sex
ungdomar som vardera har arbetat två timmar.
Inför budgetarbetet 2020 och planår 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa
förslag till anpassning av verksamheten utifrån tilldelad budgetram, en del i
detta var att avsluta Ung omsorg. Kommunfullmäktige beslöt att förlänga
projektet och att därför tillföra Hälsas budgetram 500 tkr 2020 som ett
engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick samtidigt i uppdrag att utvärdera
arbetet med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.

1.2 Syftet med utvärderingen
Huvuduppdrag Hälsas uppdrag är att utvärdera arbetet med Ung omsorg.
Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

1.3 Ung omsorg
Idéen till företaget Ung omsorg föddes av Benjamin Kainz och Arvid Morin
som i samband med att de tog studenten 2007 startades företaget med visionen
att skapa meningsfulla möten mellan generationer, dvs mellan ungdomar och
äldre, och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.
Syftet med ungdomarnas arbete är att ge mervärden i den sociala omsorgen på
äldreboenden genom att skapa guldkant i tillvaron för äldre genom att erbjuda
social gemenskap och aktiviteter i form av promenader, högläsning eller
sällskapsspel. För ungdomarna kan det vara det första extrajobbet och en
naturlig språngbräda ut i arbetslivet. Samtidigt hoppas företaget på att väcka
vårdintresse och få fler ungdomar att se äldreomsorgen som ett framtida
karriärval.
Ung omsorg anställer ungdomar mellan 13-18 år. Ungdomarna arbetar i
grupper på äldreboendena under ett par timmar i veckan.

Deltagare: Ett antal högstadieungdomar knyts till vardera särskilda boende.
Under varje arbetspass arbetar 2-3 ungdomar tillsammans.
Teamledare: Varje grupp leds av en teamledare som oftast går andra året på
gymnasiet. Teamledaren ansvarar för att leda ungdomarna, ha kontakt med det
särskilda boendet och utforma aktiviteterna.
Regionchef: Ansvarar för 4-5 team och går oftast sista året på gymnasiet.
Regionchefen stöttar teamen i deras arbete och är ansvarig för nyrekrytering.
Ung Omsorg ambassadör: En medarbetare på äldreboendet som har utsetts
till kontaktpersonen gentemot Ung omsorg. Medarbetaren har kontakt med
teamledaren och beslutar om vilka aktiviteter som är lämpliga samt fungerar
som länk mellan Ung omsorg, de boende, anhöriga och personal.
1.1.1 Ung Omsorg Ängelholm
För att kunna starta upp verksamhet på Karlsgården, Kungshaga väst och
Kungshaga öst anställdes drygt 30 ungdomar från Ängelholms närområde,
varav tre teamledare, av företaget Ung omsorg. Totalt sökte 148 ungdomar,
övervägande tjejer. Samtliga killar som ansökte kallades till intervju. Bland
ungdomarna som anställdes i Ängelholm var 21 procent killar, vilket är i linje
med företagets generella genomsnitt.

2 Utvärdering och resultat
För att kunna utvärdera resultatet av Ung omsorg på kommunens särskilda
boenden genomfördes tre enkätundersökningar. Ung omsorg genomförde en
enkätundersökning ställd till ungdomarna. Huvuduppdrag Hälsa genomförde
två enkätundersökningar, en ställd till de boende på Kungshaga väst och
Kungshaga öst och en ställd till medarbetarna på Karlsgården, Kungshaga väst
och Kungshaga öst.
Utvärderingen gjordes genom en summativ resultatutvärdering eftersom
konkreta mål med verksamheten saknades sedan början av projektet med Ung
Omsorg.

2.1 Utvärdering av Ung omsorgs ställd till ungdomarna
I Ung omsorgs enkätundersökning, ställd till ungdomarna sommaren 2019,
önskade man få svar på hur ungdomarna upplevde arbetet, om de hade fått det
stöd de ansåg sig behöva och om de hade fått ett ökat intresse av vård och
äldreomsorg.
23 av 29 ungdomar besvarade enkäten vilket genererar en svarsfrekvens på 79
procent. Enkätundersökningen bestod av såväl kryssfrågor som frågor med
fritextsvar. Se bilaga 1.

2.1.1 Summering
Ung Omsorgs egen undersökning visar på nästintill enbart positiva resultat, för
såväl den enskilde ungdomen som till hur man tror de boende uppskattar
besöken.
Drygt två tredjedelar av ungdomarna kunde tänka sig ett yrke inom vård och
omsorg i framtiden och mer än hälften kunde inte tänka sig att ansöka till vårdoch omsorgsprogrammet på gymnasiet. Endast ett fåtal kunde inte tänka sig att
rekommendera arbetet till någon annan.

2.2 Utvärdering av Ung Omsorg ställd till medarbetarna
Hälsas enkätundersökning riktade sig till medarbetarna på Karlsgården,
Kungshaga väst och Kungshaga öst. Totalt skickades 65 enkäter ut och 28
besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Se bilaga 2.
2.1.1 Summering
Sammantaget har besöken av Ung omsorg upplevts positivt på Kungshaga väst
och Kungshaga öst. Besöken av Ung omsorg har medfört ett större utbud av
organiserad aktivitet under helgerna. Trots detta har endast en tredjedel av de
boende deltagit på aktiviteterna.
Medarbetarna på Karlsgården har varit mindre positiva. De boendes kognitiva
nedsättning gör det ofta svårt att möta nya ansikten vilket kan ha bidragit till att
de boende upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg.
Medarbetarna upplever även att det har varit svårt att få de boende att
medverka vid aktiviteterna och att deras kognitiva nedsättning ofta gjort det
svårt att få ett sammanhang av aktiviteterna.

2.3 Utvärdering av Ung Omsorg ställd till de boende
Huvuduppdrag Hälsa valde att rikta enkäten till boende på Kungshaga väst och
Kungshaga öst. De boende på Karlsgården undantogs från
enkätundersökningen då samtlig av de boende har en kognitiv nedsättning.
Totalt överlämnades 59 enkäter och 38 av boende besvarade enkäten, vilket ger
en svarsfrekvens på 64 procent. Enkätundersökningen bestod av såväl
kryssfrågor som frågor med fritextsvar. Se bilaga 3.
2.1.2 Summering
Sammantaget har drygt 40 procent av de boende deltagit vid aktiviteterna
arrangerade av Ung omsorg. De som har deltagit har upplevt besöken som
positiva, då man har uppskattat såväl gemenskapen som själva aktiviteterna. Av
de boende som har deltagit har drygt 40 procent deltagit frekvent varje vecka.
Synpunkterna som framkommit är att tiden för aktiviteterna inte alltid har
passat och att det har varit för få deltagare vid aktiviteterna.

2.4 Summering av samtliga utvärderingar
Ung omsorgs egen enkätundersökning visar till största delen enbart på positivt
resultat medan enkätundersökningarna ställda till boende och medarbetare
belyser såväl positiva som negativa aspekter, vilka behöver beaktas.
Det är enbart 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst
som har deltagit på aktiviteterna och av dessa har drygt 40 procent deltagit
regelbundet varje vecka. De boende som har deltagit har upplevt besöken som
positiva. Dock har man haft synpunkter på att det har varit för få deltagare vid
aktiviteterna och att tiden för aktiviteten inte alltid har passat.
Cirka 60 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har inte
deltagit vid aktiviteterna. Som skäl har man angivits att det inte har varit
intressant och eller att man inte har upplevt något behov.
Medarbetarna på Kungshaga väst och Kungshaga öst har varit mer positiva till
Ung omsorg, i förhållande till medarbetarna på Karlsgården. De boende på
Karlsgården har samtliga kognitiva nedsättning. En kognitiv nedsättning
medför ofta att det är svårt att möta nya ansikten, vilket kan ha bidragit till att
de boende upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg. På
Karlsgården upplever medarbetarna även att det har varit svårt att få de boende
att delta på aktiviteterna.

3 Framtid
Avtalet med Ung omsorg löper ut 2020-11-30 och kan inte förlängas.
Konceptet har provats på tre av kommunens särskilda boende, Karlsgården,
Kungshaga väst och Kungshaga öst.
Ställning behöver tas till om konceptet ska fortgå. För att kunna erbjuda
likvärdig kvalité behöver även ställning tas till om konceptet ska breddinföras
på samtliga särskilda boende i kommunal regi med inriktning vårdboende eller
på boenden i såväl kommunal som privat regi.
Om Ung Omsorg ska fortgå, behöver konceptet breddinföras på samtliga
särskilda boenden i kommunen med inriktning vårdboende. Det krävs då ny
upphandling och budgetmedel behöver tillskjutas huvuduppdrag Hälsa,
alternativt behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet.

3.1 Kostnader 2020
Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 500 tkr i budgetmedel för 2019 vilket
motsvarar totalt 1800 timmar. 500 tkr tillfördes under 2020 som ett
engångsbelopp.
Boende
Kungshaga väst
Kungshaga öst
Karlsgården
Totalt

Timmar
600
600
600
1800

Timpris 2020
237
237
237

Årsbelopp
142
142
142
426 tkr

.

3.3 Breddinförande
Breddinförandet kan göras antingen enbart på boenden i kommunal regi, sex
stycken, eller på boenden i såväl kommunal som privat regi, tio stycken.. Se
kostnad nedan:
Kommunala särskilda
boenden (6st)
Privata särskilda boenden
(4st)
Totalt

Timmar
3 600

Kostnad 2021853 tkr

2 400

569 tkr
1 422 tkr

4 Summering
4.1 Summering
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som
kommunen är skyldig att bedriva. Ung omsorg har varit ett komplement till de
aktiviteter som personalen genomför på enheterna och som
aktivitetssamordnarna arrangerar i träffpunkterna på särskilt boende.
I ordinarie träffpunktsverksamhet bedrivs aktiviteter så som tidningsläsning,
rörelseträning, bingo, frågesport, bakning och promenader. Under vardagar
erbjuds oftast två planerade aktiviteter.
Ung omsorg har medfört fler planerade aktiviteter under helgerna. Det har
även inneburit en större möjlighet till enskild aktivitet för de boende som haft
behov av detta, vilket tyvärr inte har nyttjats i någon större utsträckning. Drygt
40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har deltagit på
aktiviteterna. Ungdomarna har främst samlat ett antal boende för gemensam
aktivitet vid bord så som frågesport, pyssel, dekorera pepparkakor eller andra
likande aktiviteter. Promenader utomhus har förekommit vid några tillfällen.

4.2 Positiva bieffekter
Konceptet ”Ung Omsorg” kan ses som en investering med tanke på den
framtida utmaning vi står inför med att rekrytera i den omfattning som krävs
till vård och omsorg. Investeringen består bland annat i den ökade positiva
inställningen till äldreomsorgen bland ungdomarna och att 70 procent kan
tänka sig att utbilda sig till ett omvårdnadsyrke i framtiden. Investeringen
består även i de generationsöverskridande möten som sker och möjligheten för
ungdomarna att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.

4.3 Alternativ 1
Att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut
2020-11-30.
Att aktiviteter fortsätter arrangeras av personalen på enheterna och av
aktivitetssamordnarna på träffpunkterna på särskilt boende. Enskilda aktiviteter
arrangeras som idag utifrån individuella behov och i enlighet med upprättad
genomförandeplan för den boende.
Att vidmakthålla samarbetet med utbildningsanordnare för att kunna fortsätta
erbjuda praktikplatser och feriearbete för ungdomar. Att fortsätta
marknadsföra arbete inom vård och omsorg som ett framtida karriärval.

Äldreboende
Karlsgården
Kungshaga väst
Kungshaga öst
Totalt

Budget 2020
142 tkr
142 tkr
142 tkr
426tkr

Budget 2021
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr

4.4 Alternativ 2
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung
omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda boenden, i kommunal
drift, med inriktning vårdboende.
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga
budgetram, budgetmedel behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller
så behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet, i det fall
konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 2.
Kommunala särskilda
boenden (6st)
Totalt

Timmar
3 600

Budget 2021853 tkr
853 tkr

4.5 Alternativ 3
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung
omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda boenden med inriktning
vårdboende, såväl i kommunal som privat drift.
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga
budgetram, budgetmedel behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller
så behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet, i det fall
konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 3.
Kommunala särskilda
boenden (6st)
Privata särskilda boenden
(4st)
Totalt

Timmar
3 600

Budget 2021853 tkr

2 400

569 kr
1 422 tkr

Bilaga 1 – Utvärdering av Ung omsorgs ställd till ungdomarna
Hur tycker du arbetet har varit?
Hur tycker du att det har fungerat att
bemöta de äldre på boendet?

Hur tycker du kontakten med personalen
på boendet har varit?
Vad tycker du om introduktionen du fick
till arbetet?
Hur har du känt dig under arbetspassen
och i din arbetsroll?
Skulle du kunna tänka dig att fortsätta
arbeta inom äldreomsorgen efter
gymnasiet?
Skulle du rekommendera jobbet hos Ung
Omsorg till en kompis?
Tror du att du har lättare att få andra
extrajobb efter jobbet på Ung omsorg?
Skulle du kunna tänka dig att utbilda dig
till ett omvårdnadsyrke i framtiden?
Har du valt vård- och
omsorgsprogrammet till gymnasiet eller
kan du tänka dig det nästa år?
Har jobbet på Ung omsorg förändrat din
inställning till äldreomsorgen?

Kul
96%

Tråkigt
4%

Lätt
56,50%

Lagom utmanande
43,50%

Svårt
0%

Vi har fått det
stöd vi
behöver
96%

Vi har inte fått det
stöd
vi behöver
4%

Vet ej
0%

Den var bra
100%

Den var dålig
0%

Oftast säker
87%

Ibland osäker
13%

Ja
96%

Nej
4%

Ja
96%

Nej
4%

Ja
100%

Nej

Ja
70%

Nej
26%

Ja
43,50%

Nej
56,50%

Mer positiv
87%

Oförändrad
13%

Oftast osäker
0%

Mer negativ
0%

Vad har du fått för reaktioner från de äldre när ni har arbetat?
Samtliga svar var positiva. Ungdomarna kände sig uppskattade av de äldre.
Vad har du fått för reaktioner från de närstående när ni har arbetet?
Större delen av ungdomarna uppger att de inte har träffat närstående under
sina arbetspass eller väldigt få närstående och kan därför inte besvara frågan.
Vad har extrajobbet på Ung Omsorg gett dig?
Flertalet av ungdomarna uppger att det har varit roligt och att arbetat har gett
dem mycket erfarenhet både arbetsmässigt och på det personliga planet. De
har även fått möjlighet att knyta nya kontakter. Arbetet har även medfört att de
haft en meningsfull sysselsättning under helgerna.

Bilaga 2 – Utvärdering av Ung Omsorg ställd till medarbetarna
Hur upplever du som medarbetare besöken av Ung omsorg?
Karlsgården (9 svar)
Mycket bra
Bra
Sådär

0%
11%
89%

Kungshaga Väst (13 svar)
Mycket bra
Bra
Sådär

77%
23%
0%

Kungshaga Öst (6 svar)
Mycket bra
Bra
Sådär

100%
0%
0%

Totalt (28 svar)
Mycket bra
Bra
Sådär

57%
14%
29%

Vad är din upplevelse av hur de boende upplevt besöken av Ung omsorg?
Karlsgården (9 svar)
De har uppskattat det mycket
De har tyckt det varit ganska bra
De verkar inte ha uppskattat det
De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där

11%
22%
33%
33%

Kungshaga Väst (13 svar)
De har uppskattat det mycket
De har tyckt det varit ganska bra
De verkar inte ha uppskattat det
De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där

69%
23%
0%
8%

Kungshaga Öst (6 svar)
De har uppskattat det mycket
De har tyckt det varit ganska bra
De verkar inte ha uppskattat det
De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där

100%
0%
0%
0%

Totalt (28 svar)
De har uppskattat det mycket
De har tyckt det varit ganska bra
De verkar inte ha uppskattat det
De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där

57%
18%
11%
14%

Hur många av de boende uppskattar du har deltagit i aktiviteterna anordnade av Ung
omsorg varje vecka?
Medarbetarna fick uppskatta hur många av de boende som varje vecka deltagit
på aktiviteterna anordna av Ung omsorg. Sammantaget uppskattar
medarbetarna att drygt tre personer har deltagit varje vecka på de arrangerade
aktiviteterna av Ung omsorg från vardera boende.
Har Ung omsorgs närvaro påverkat de boende och i så fall på vilket sätt?
På Karlsgården är upplevelsen att de boende oftast har blivit oroliga i samband
med och efter besöken. De boende har till följd av sin kognitiva svikt haft svårt
för att förstå instruktionerna i samband med aktiviteter som arrangerats.
Enstaka boende upplevs ha uppskattat besöken.
På Kungshaga väst är upplevelsen att de boende har varit positivt inställda till
Ung omsorgs besök på helgerna vilket har inneburit ett större utbud av
aktiviteter och möjlighet till samtal.
På Kungshaga öst är det endast ett fåtal av personalen som har besvarat frågan.
De kommentarer som har lämnats är att de boende har varit positiva och sett
fram emot ung omsorgs besök.
Vad har varit bra/mindre bra med besöken av Ung omsorg?
På Karlsgården upplever personalen att besöken av Ung omsorg oftast har
medfört oro bland de boende, då de har svårt för nya ansikten till följd av sin
kognitiva nedsättning. Det har även upplevts svårt att få med de boende på
aktiviteterna.
På Kungshaga väst har flera av de boende uppskatta besöken av Ung omsorg.
Trots detta har endast en dryg tredjedel deltagit på aktiviteterna. Ungdomarna
har upplevts glada och positiva och arrangerat flera olika aktiviteter. Negativt
har varit att ungdomarna inte själva har kunnat gå ut med de boende och att
aktiviteten ofta har varit planerad till timmen innan lunch då man inte har hat
full personalstyrka.
På Kungshaga öst har endast ett fåtal personal kommenterat frågan.
Upplevelsen är att det har varit positivt och bra generationsöverskridande
möten, men att det behövs bättre framförhållning när det behövs köpas in
material till aktiviteterna.

Bilaga 3 – Utvärdering av Ung omsorg ställd till de boende
Kön
Man
Kvinna
Annan

42%
58%
0%

Har du deltagit vid aktiviteter arrangerade av Ung omsorg
Ja
Nej

42%
58%

Om du inte har deltagit, vad beror det på?
Inte intressant för mig
Upplever inget behov
Deltar vid andra aktiviteter

59%
41%
0%

Hur ofta har du deltagit på aktiviteter som Ung omsorg har
arrangerat?
Varje vecka
Vid enstaka tillfällen

44%
56%

Vad har varit bra med besöken av Ung omsorg?
Flertalet av de boende uppger att det har varit roligt att träffa
ungdomarna och att de har uppskattat gemenskapen. Dessutom
har det arrangerats trevliga aktiviteter.
Vad har varit mindre bra med besöken av Ung omsorg?
Ett fåtal av de boende uppger att tiden för Ung omsorgs besök
inte har passat och att det har varit för få deltagare vid
aktiviteterna.
Hur har besöken av Ung omsorg påverkat dig?
Besöken av Ung omsorg har uppskattats av de boende som har
besvarat enkäten.
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KS § 198

Dnr. KS 2020/373

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i
uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att
hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I
svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något
liknande som man gjorde 2014, då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med
näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde.
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100
miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och
förlänger tidsperioden till 31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka
och unga och utrikesfödda är bland dem som drabbas hårdast.
Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1
134 000 kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som
tidigare, där kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed
dubblera antalet höstjobb för unga.
En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed
också bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.
Utredning
Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år har
avslutat sin gymnasieutbildning, samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen
för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomar som annars kan ha svårt att finna
jobb på egen hand ska prioriteras. Jobben för ungdomar skall erbjudas i kommunala
verksamheter, får pågå under högst fyra månader och skall avslutas vid årsskiftet.
Jobb Ängelholm vill använda regeringens satsning till att inrätta 17 höstjobb med 80%
omfattning under tre månader. Övrig tid skall ungdomarna få löpande studievägledning
och arbetsmarknadscoachning.
För att dämpa Coronapandemins negativa effekter på den svenska ekonomin har nya
tillfälliga
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

regler inom arbetslöshetsförsäkringen trätt i kraft. Syftet med de nya reglerna är bland
annat att fler ska kunna få ersättning från a-kassan och att ersättningen ska höjas. Varje
medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det
betyder att man redan efter 3 månaders medlemskap i en a-kassa kan ha rätt till
inkomstbaserad ersättning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Jan Mårtensson, daterat 2020-08-10
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Lars Nyander (S), Linda Persson (KD),
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD).
Propositioner och omröstning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullfullmäktige besluta
att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter.
att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för
finansiering av höstjobb för unga samt
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i
uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att
hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I
svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något
liknande som man gjorde 2014, då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med
näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde.
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100
miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och
förlänger tidsperioden till 31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka
och unga och utrikesfödda är bland dem som drabbas hårdast.
Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1
134 000 kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som
tidigare, där kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed
dubblera antalet höstjobb för unga.
En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed
också bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.
Utredning
Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år har
avslutat sin gymnasieutbildning, samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen
för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomar som annars kan ha svårt att finna
jobb på egen hand ska prioriteras. Jobben för ungdomar skall erbjudas i kommunala
verksamheter, får pågå under högst fyra månader och skall avslutas vid årsskiftet.
Jobb Ängelholm vill använda regeringens satsning till att inrätta 17 höstjobb med 80%
omfattning under tre månader. Övrig tid skall ungdomarna få löpande studievägledning
och arbetsmarknadscoachning.
För att dämpa Coronapandemins negativa effekter på den svenska ekonomin har nya
tillfälliga
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
2020-08-19

regler inom arbetslöshetsförsäkringen trätt i kraft. Syftet med de nya reglerna är bland
annat att fler ska kunna få ersättning från a-kassan och att ersättningen ska höjas. Varje
medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det
betyder att man redan efter 3 månaders medlemskap i en a-kassa kan ha rätt till
inkomstbaserad ersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Jan Mårtensson, daterat 2020-08-10
Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Jan Mårtensson
Yrkanden
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet lämnas av Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Patrik
Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullfullmäktige besluta
att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter.
att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för
finansiering av höstjobb för unga samt
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Verksamhetschef Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsenhet
Jan Mårtensson
0431-46 86 83
jan.martensson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/373

Kommunstyrelsen

Satsning på höstjobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något liknande som man gjorde 2014,
då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde.
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och förlänger tidsperioden till
31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka och unga och utrikesfödda är
bland dem som drabbas hårdast.
Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1 134 000
kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som tidigare, där
kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed dubblera antalet höstjobb för unga.
Utredning
Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år har avslutat
sin gymnasieutbildning, samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand
ska prioriteras. Jobben för ungdomar skall erbjudas i kommunala verksamheter, får pågå under
högst fyra månader och skall avslutas vid årsskiftet.
Jobb Ängelholm vill använda regeringens satsning till att inrätta 17 höstjobb med 80% omfattning under tre månader. Övrig tid skall ungdomarna få löpande studievägledning och arbetsmarknadscoachning.
För att dämpa Coronapandemins negativa effekter på den svenska ekonomin har nya tillfälliga
regler inom arbetslöshetsförsäkringen trätt i kraft. Syftet med de nya reglerna är bland annat att
fler ska kunna få ersättning från a-kassan och att ersättningen ska höjas.
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att man redan efter 3 månaders medlemskap i en a-kassa kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning.
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En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed också
bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullfullmäktige besluta
att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter.
att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för finansiering av höstjobb för unga.
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Lars-Ola Olsson
Chef huvuduppdrag Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

KS § 199

Dnr. KS 2020/322

Begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott
och fritid till investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandling står det klart att projektets
budget inte räcker för att genomföra tillbyggnaden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-16.
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M),
Lars Nyander (S), Göran Larsson (M) och Linda Persson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja tilläggsanslag med 800 tkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids
investeringsbudget 2020 för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP
att finansiering sker genom ianspråktagande av 0,8 mnkr som har återlämnats till
kommunfullmäktige från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för år 2020
(KS dnr 2020/245)
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för kultur, idrott och fritid

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

KSAU § 164

Dnr. KS 2020/322

Begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott
och fritid till investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandling står det klart att projektets
budget inte räcker för att genomföra tillbyggnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-16.
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bevilja tilläggsanslag med 800 tkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids
investeringsbudget 2020 för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP
att finansiering sker genom ianspråkstagande av 0,8 mnkr som har återlämnats till
kommunfullmäktige från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för år 2020
(KS dnr 2020/245)

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-29

Diarienummer
KS 2020/322
Ytterligare
diarienummer
NKIF 2020/61

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag till Nämnden för kultur, idrott och
fritids investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid begär tilläggsanslag till projekt 96169, Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP.
Underhållet av omklädningsrummen på Hjärnarps IP har under en längre tid varit eftersatt. Behovet av upprustning är akut. Byggnaden uppfördes under tidigt 70-tal vilket innebär obefintlig
isolering, direktverkande el m.m. som medför höga driftskostnader. I budget 2019 anslogs 2 000
tkr (1 972 tkr ombudgeterade till 2020).
Efter upphandling står det klart att projektets budget inte räcker för att genomföra tillbyggnaden
då offerten på genomförandet uppgår till 3 700 tkr. Kultur och stad arbetar nu med att dels förbereda en ny upphandling för att, om möjligt, få ett lägre anbud, och dels tillsammans med föreningen titta på möjliga former av extern, kompletterande finansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 29 juni 2020.
Beslut från Nämnden för kultur, idrott och fritid 22 juni 2020.
Tjänsteutlåtande ekonom Kultur och stad daterat den 16 juni 2020.
Utredning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslöt den 22 juni att föreslå kommunfullmäktige att i första
hand bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP med 1
800 tkr och i andra hand att bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum
Hjärnarps IP med 800 tkr.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-29

Diarienummer
KS 2020/322
Ytterligare
diarienummer
NKIF 2020/61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
Att bevilja tilläggsanslag med 800 tkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids investeringsbudget 2020 för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP
Att finansiering sker genom ianspråkstagande av 0,8 mnkr som har återlämnats till kommunfullmäktige från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för år 2020 (KS dnr 2020/245)

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
T.f. enhetschef nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kultur och stad, enhetschef bad, idrott och friluftsliv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-06-22

NKIF § 57

Dnr. NKIF 2020/61

Begäran om omfördelning i investeringsbudgeten 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandling står det klart att projektets
budget inte räcker för att genomföra tillbyggnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-16.
Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar
att i första hand bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum
Hjärnarps IP med 1 800 tkr
att i andra hand bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum
Hjärnarps IP med 800 tkr, samt
att beslutet justeras omedelbart.
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-16

Diarienummer
NKIF 2020/61
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Ekonom
Anders Kronfelt
0733-234420
Anders.Kronfelt@engelholm.se

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Begäran om tilläggsanslag till investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169 Tillbyggnad
omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandling står det klart att projektets budget inte räcker
för att genomföra tillbyggnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-16.
Utredning
Underhållet av omklädningsrummen på Hjärnarps IP har under en längre tid varit eftersatt. Behovet av upprustning är akut. Byggnaden uppfördes under tidigt 70-tal vilket innebär obefintlig
isolering, direktverkande el m.m. som medför höga driftskostnader.
Projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP har funnits med i budget i flera år utan
att kunna förverkligas. År 2017 anslogs 1 500 tkr, men i samråd med entreprenören arbetades
detta förslag om och inför 2018 tillkom ytterligare 1 000 tkr. Anslaget ströks emellertid i början
av 2018, då huvuduppdraget tvingades till en större omprioritering. För 2019 anslogs ånyo 2 000
tkr för att möjliggöra en modullösning, efter att man konstaterat att delar av befintliga byggnader
var i så dåligt skick att renovering inte var meningsfullt. Tyvärr visade det sig inte gå att förverkliga moduler inom ramen för anslaget. Efter utredning i fjol blev beslutet i stället att gå ut på upphandling av en tillbyggnad, för vilket bygglov nu är beviljat. Offerten på genomförandet uppgår
till 3 700 tkr. Av anslaget återstår 1 950 tkr.
Efter kontakter inom huvuduppdrag Samhälle har det framkommit att Samhällsbyggnadsnämnden har permanenta överskott i vissa av sina projekt och kan undvara 800 tkr som kommunfullmäktige skulle kunna anslå till NKIF:s projekt för Hjärnarps IP. Även om kommunfullmäktige
skulle bevilja en sådan omdisponering saknas alltså ca 1 000 tkr.
Verksamheten arbetar nu med att dels förbereda en ny upphandling för att, om möjligt, få ett lägre anbud, och dels tillsammans med föreningen titta på möjliga former av extern, kompletterande
finansiering. Det är emellertid i nuläget osäkert om någon av dessa åtgärder når framgång. Därför
framställer nämnden förslag på att kommunfullmäktige i första hand tillför hela det saknade beloppet, och i andra hand det belopp som Samhällsbyggnadsnämnden inte har utnyttjat.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-16

Diarienummer
NKIF 2020/61
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunfullmäktige besluta
att i första hand bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum
Hjärnarps IP med 1 800 tkr
att i andra hand bevilja tilläggsanslag för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum
Hjärnarps IP med 800 tkr

Maria Birgander
Verksamhetschef
Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

KS § 200

Dnr. KS 2020/122

Redovisning kommunalt partistöd för år 2019
Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av kommunallagen,
4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fattat beslut om
omfattningen och formerna för partistödet.
Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska lämna in en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som är avsett i
lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ges in till
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur mottagaren har använt stödet
ska bifogas till redovisningen.
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter att ge
in redovisningen och granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 2 juli 2020
Redovisning av partistöd inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera inkomna redovisningar av partistöd avseende år 2019.

Beslutet ska expedieras till
De politiska partierna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

KSAU § 167

Dnr. KS 2020/122

Redovisning kommunalt partistöd för år 2019
Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av kommunallagen,
4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fattat beslut om
omfattningen och formerna för partistödet.
Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska lämna in en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som är avsett i
lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ges in till
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur mottagaren har använt stödet
ska bifogas till redovisningen.
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter att ge
in redovisningen och granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 2 juli 2020
Redovisning av partistöd inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Yrkanden
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att notera inkomna redovisningar av partistöd avseende år 2019.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-07-02
Diarienummer: KS 2020/122
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Redovisning av kommunalt partistöd för 2019
Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet.
Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och
ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen.
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter
att ge in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 2 juli 2020
Redovisning av partistöd inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Utredning
Av inkomna underlag med tillhörande granskningsintyg framkommer att samtliga
partier har använt partistödet enligt kommunallagen 4 kap 29§.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera inkomna redovisningar av partistöd avseende år 2019.

Eva Sturesson
T.f. kommundirektör

Beslutet expedieras till:
---

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Henrik Sandén
Planeringschef
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Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Moderata Samlingspartiet i Ängelholm har 2019 erhållit kommunalt partistöd av
Ängelholms kommun. Enligt partiföreningens stadgar 1§ är ändamålet med föreningen att
målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata ideer, att vinna människor som
medlemmar och väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med
partiets samhällssyn.

Moderata Samlingspartiet i Ängelholm har använt partistödet för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin enligt följande redovisning.

Erhållet kommunalt partistöd 2019

362 000 kr

Lokalkostnader
Personal och administration
Medlemsaktiviteter
Politisk verksamhet
Marknadsföring
övrigt
Avsättning till valfond

85 397
35 047
14 678
10 020
104 796
8 514
103 548

Ängelholm 2018-04-14
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Ordförande

Daniel Jönsson
Kassör
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kr
kr
kr
kr
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kr

Granskningsintyg avseende användande av
kommunalt partistöd 2019
Granskning
Vi har granskat Moderata Samlingspartiet i Ängelholms ve ksamhe för 2019.
Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för
bedömandet av huruvida det utbetalade kommunala partistödet har använts enligt
ändamålen angivna i kommunens reglemente har vi granskat föreningens bokslut,
verksamhetsberättelse och Redovisning av kommunalt partistöd 2019.
Uttalande
Vi bedömer att de medel som tilldelats föreningen har använts enligt de
rekommendationer kommunen angett.
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Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Ängelholms Arbetarekommun har erhållit 293 000 kr i kommunalt partistöd för 2019.
Partistödet har använts enligt följande:

Verksamhet
Medlemsmöten, torgmöten och 1:a maj
Information till kommuninvånarna

13 679 kr
4 436 kr

Expedition och lokaler
Lokalhyra
Expeditionsverksamhet

88 899 kr
20 955 kr

Personal
Del av personalkostnader
Ovrigt
Avsättning valfond

115 031 kr

50 000 kr

För Ängelholms Arbetarekommun org. nr. 839400-1906

Torgny Handrack
Kassör
Telefon: 0730-247982
handreck@bredband2.com

Rapport över faktiska iakttagelser
Vi har genomfört nedan angivna överenskomna granskningsåtgärder rörande den bifogade
intäktsredovisningen. Granskningen avser Ängelholms Arbetarekommun 839400-1906 redovisade
partistöd för perioden 190101-191231.

Granskningsåtgärder
Granskningen har genomförts för att bedöma riktigheten av den av partiet upprättade
intäktredovisningen för kommunala partistödet ovanstående period och sammanfattas enligt
följande:

Partistöd som har betalats till partiet med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§kommunallagen (2017:725}:
Kontroll avseende att storleken av posten i intäktsredovisningen stämmer överens med fullmäktiges
beslut.
Vid granskningen finns ingen avvikande iakttagelse att rapportera.
Ängelholm 2020-07-02
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Ben~~röm

Förtroendevald revisor

förtroendevald revisor

070-3972212

076-8265061

birgitta .043119633@telia.com

b-g. savstrom@ outlook.com

Lars-Olle Tuvesson
förtroendevald revisor
lars.tuvesson@gmail.com

Bilaga: Ekonomisk redovisning av Ängelholms Arbetarekommuns partistöd 2019

RedQvisning kommunalt g51rtistöd 2019 - Centergartiet
Erhållet partistöd

2019
109 000

2018
233 457

Kostnader
Politisk sekreterare
Övriga ersättningar
Sociala avgifter
Lokalhyra
Möteskostnader
Annonskostnader
Inköp av projektor
Kurskostnader
Uppvaktningar
Porto
Bankkostnader
Kontorsmaterial
Avsättning till valfond
Summa kostnader

6347
11894
2 740
4969
20 795

900
1185
60170
109000

100 000
2400
32174
7 501
9 872
2 048
13 532
1329
900
903
1501
61297
233457

Rätt utdrag ur bokföringen för Ängelholms Centerparti intygar;

ll!if!J~
Kassör

~~2~ l~
Ordförande

Härmed intygas att Centerpartiet i Äng 1 l hol m följt reglerna för P, ffistöd i Ängelholms kommun.

J.h_!i!, F

Hans-Ake Jönsson
Revisor

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och
fördelats under år 2019
Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun har under 2019 erhållit kommunalt partistöd .
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt
följande redovisning:

Erhållet partistöd 2019

618465 kr

Partistöd som kvarstår sedan tidigare

6609 kr
625074 kr

()

Avgår kostnader enligt nedan

-560543 kr

o

Inkomstränta

64531 kr

Partistöd som kvarstår till 2020:

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

l Löner netto

223918 kr

2 Löneskatt

95980 kr

3 Arbetsgivaravgifter

101141 kr

4 Lokalkostnader

8994 kr

5 Marknadsföring/partimaterial

14762 kr

6 Deltagaravgifter utbildningar och konferenser

24800 kr

7 Sociala aktiviteter

7615 kr

8 Teleräkningar

9632 kr

9 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond

43500 kr

10 Hotellövernattningar

14820 kr

11 Mötesfika

1796 kr

12 Övrigt

13585 kr
560543 kr

Totala kostnader:

Ängelholms kommun
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Datum 200528

Ordförande

Ort Ängelholm

,

()
Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun
Adress Majsgatan 38
Postadress 26253 Ängelholm
Org nr 802435-7934

Granskningsintyg
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Ängelholms kommun.

Datum

2.006 29
Revis~~ M~

Ort ('..-

Or.d-c-4;:-P??~

NamnförtydliSandev
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Redovisning av partistöd och sekreterararvode 2019.

Redovisning av partistödet på 217 483 kr:

Sekreterare:
Lön, arbetsgivaravgift och försäkring

257 192 kr

Hyra lokal + försäkring

32 248 kr

Serviceavgift liberalerna Skåne

17 200 kr

Administrativa kostnader

13 218 kr

Totalt

Lisbet Enbjerde
Kassör Liberalerna Ängelholm

319 858 kr

Granskningsintyg avseende användande av kommunalt partistöd 2019

Granskning
Vi har granskat Liberalerna Ängelholms verksamhet för 2019.
Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för bedömandet av
huruvida det utbetalade kommunala partistödet har använts enligt ändamålen angivna i kommunens
reglemente har vi granskat föreningens bokslut, verksamhetsberättelse och av kassören upprättad
redovisning av kommunalt partistöd 2018.

Uttalande
Vi bedömer att de medel som tilldelats Liberalerna Ängelholm har använts enligt de
rekommendationer kommunen angett.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ängelholm den 7 april 2020

2020 -04- 1 7
Dnr..... .. ....... ..... ...... ... .. ..

Revisor för Liberalerna Ängelholm under 2019

EngelholmsPartiet:

Redovisning av Partistöd 2019

Partistöd 2019

204 310,00 kr

Av Partistödet har följande använts under 2019:
Möteskostnader
- 12 633,00 kr
Annonskostnader, PR, reklam
- 6 283,00 kr
Administration
- 9 645,00 kr
Datakostnader
- 12 736,00 kr
Lokalkostnader
- 49 708,00 kr

Summa kostnader

- 91 005,00 kr

Partistöd som kvarstår till kommande år

113 305,00 kr

Granskningsintyg avseende användande av kommunalt
partistöd 2019.

Granskning
Vi har granskat Engelholms partiets verksamhet för
2019.
Granskningen har genomförts enligt god revisionssed
Sverige. Som underlag för bedömningen av huruvida
det kommunala partistödet har använts enligt
ändamålen angivna i kommunens reglemente har vi
granskat föreningens bokslut, verksamhetsberättelse
och redovisning av kommunalt partistöd 2019.
Uttalande.
Vi bedömer att de medel som tilldelats föreningen har
använts enligt de rekommendationer kommunen
angett.
2020

Revisor

Revisor

EngelholmsPartiet
M~nnlsk•n l Fokus

•

Revisionsberättelse för EngelholmsPartiet
Vi har granskat årsbokslutet for verksamhetsåret 20 19.

n

Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och partiets fOrvaltning. Vi uttalar
oss om årsbokslut och styrelsens ekonomiska forvaltning.
Revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna.
I revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund fOr att tillstyrka att årsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen for partiet, och beviljar styrelsen ansvarsfrihet for
räkenskapsåret 2019.

Claes Svensson

Bokslut 2019 för Kristdemokraterna Ängelholm.

Inkomster:
Ingående behållning
Medlemsavg
Lön

54082 kr
550
1650

Partistöd

141880
Ingående balans:

198162 kr

--------------------------------------------Utgifter:
Distriktsavgifter

20 150 kr

Valmaterial

34 881

Lokalhyra

4 650

Utbildning

3 470

Livsmedel

7 784

div. omkostnader

4 948

gruppledararvode

48 000

arbetsgivaravgifter

15 000

styrelsearvode

23 000

utgående behållning:

36 279

utgående balans :

198 162 kr

------------------------------------------Undertecknande revisorer har granskat Kristdemokraterna Ängelholms räkenskaper 2019.
Räkenskaperna är försedda med tillräckliga verifikationer och bokföringen är utan
anmärkning. Varför vi tillstyrker ansvarsfrihet för tiden revisionen avser.

Per Anders Svedberg

p-~~BIS <')vedVJ"rl

ÄNGELHOLMs l<OMMUN
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Redovisning av partistöd 2019 iör Miljöpartiet
de gröna i Ängelholm
Datum: 2020-02-16
Intäkter
Kommunalt partistöd
Öresutjämning
Intäkter sammanlagt:
Utgifter
Valrna terial
Inköp av tjänst
Annonser
Möteskostnader
Utåtriktade aktiviteter
Porto
Övriga kostnader
Bankkostnader
Lön till tjänsteman
Reseersättning
Konferenskostnad
Arbetsgivaravgift
Utgifter sammanlagt:

141 880 kronor
1 krona
141 881

kronor

878 kronor
42 570 kronor
6 728 kronor
4 310 kronor
921 kronor
90 kronor
408 kronor
400 kronor
30 ooo kronor
2 342 kronor
2 968 kronor
9 426 kronor
101 040

kronor

Notering: Ovanstående uppgifter är avrundade till närmaste krontal.

Undertecknad har granskat hur partistödet för 2019 har använts. Jag
tillstyrker a vanstående är korrekt.

~

Anders Svensson
Förtroendevald revisor för Miljöpartiet de gröna i Ängelholm

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -06- o9
Redovisning av kommunalt partistöd för 2019

Dnr....................... .. ••••••a

Vänsterpartiet i Ängelholm har 2019 erhållit partistöd av Ängelholms kommun . Enligt partiföreningen
är målsättningen med föreningen att bilda opinion för och att utveckla Vänsterpartiets ideer, att öka
medlemsantalet och få väljare till partiet. l praktisk tillämpbar politik föra ut ideer i enlighet med
Vänsterpartiets värdegrunder och samhällssyn.
Vänsterpartiet i Ängelholm har använt partistödet för att föra ut partiets ide och värdegrund till
kommunens invånare enligt följande redovisning.

Erhållit partistöd för 2019 (okt- dec 2018}

96202:-

Lokalkostnader

29486:-

Event och manifestationer

18933:-

Marknadsföring

5065:-

Inredning av ny partilokal

3947:-

Medlemsaktiviteter

1675:-

Ung Vänster

8000:-

Övrigt

2378:-

Valfond 2022

Ängelholm 2020 - 05- 30

·~Benny Persson
Kassör

25000:-

Granskning avseende användande av

kommunalt partistöd 2019

Granskning
Vi har granskat Vänsterpartiet i Ängelholms verksamhet för 2019. Granskningen har
genomförts enligt god revisionsed i Sverige. Som underlag för bedömandet av huruvida det
utbetalade kommunala partistödet har använts enligt ändamålen angivna i kommunens
reglemente har vi granskat föreningens bokslut" verksamhetsberättelse och redovisning av
kommunalt partistöd 2019.

Uttalande

Vi bedömer att de medel som tilldelats föreningen har använts enligt de rekommendationer
kommunen angett.
Ängelholm den 1 juni 202

Peter Shaw

Thord Kristiansson

Revisor

Revisor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

KS § 201

Dnr. KS 2017/846

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående
narkotikahundar
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och
föräldrar att narkotikahund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i
skolan,
att en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till
användande av narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin
verksamhet, samt
att kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen
upplyser dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 10 juli 2020
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017
Yrkanden
Bifall till motionen från Patrik Ohlsson (SD).
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (motionen avslås) från Ola Carlsson (M),
Lars Nyander (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Christina Hanstål (M) och
Liss Böcker (C).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om
bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag (avslå motionen) röstar JA;
Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag (bifalla motionen) röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har arbetsutskottets
förslag bifallits.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-02

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Göran Larsson (M), Linda Persson (KD),
Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Åsa Larsson (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Britt Marie Hansson (S), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster:, Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Reservation
Sverigedemokraterna lämnar följande reservation:
"Några förutsättningar behöver vara uppfyllda för att narkotikahund skall kunna användas i
kommunens skolor i förebyggande, och vi kan inte se att motionen skulle komma på kant
med dem. Vi menar dock från Sverigedemokraternas sida att frågor om narkotikamissbruk
bland barn och unga i kommunen inte enbart är en angelägenhet för de enskilda skolorna,
utan något kommunen borde ha ett samlat grepp om. Därför vill vi att kommunalt
övergripande policy vad gäller droger fastslår det vi yrkar på i första att-satsen.
Motionens att-sats 2 menar vi är sparsamt beredd men att att-satsen, som ju föreslår en
utredning, ändå vore fullt genomförbar. Att-sats 3 finner vi hade kunnat bifallas om att-sats
1 bifallits.
Sverigedemokraterna reserverar sig med denna motivation till förmån för motionens
samtliga att-satser."
Beslutet ska expedieras till
Motionären
Lärande och Familj, planeringschef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

KSAU § 168

Dnr. KS 2017/846

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående
narkotikahundar
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson
(SD) föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att
kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och föräldrar att
narkotikakund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i skolan,
att
en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till användande av
narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin verksamhet, samt
att
kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen upplyser
dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 10 juli 2020
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017
Yrkanden
Bifall till att motionen skall avslås från Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Robin
Holmberg (M) och Lars Nyander (S)
Bifall till motionen från Patrik Ohlsson (SD)
Propositioner
Ordförande ställer förslaget om avslag på motionen, mot förslaget till bifall av motionen
och finner en majoritet för att motionen skall avslås.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen förslå Kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Reservation:
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande reservation:
"Några förutsättningar behöver vara uppfyllda för att narkotikahund skall kunna användas i
kommunens skolor i förebyggande, och vi kan inte se att motionen skulle komma på kant
med dem. Vi menar dock från Sverigedemokraternas sida att frågor om narkotikamissbruk
bland barn och unga i kommunen inte enbart är en angelägenhet för de enskilda skolorna,
utan något kommunen borde ha ett samlat grepp om. Därför vill vi att kommunalt
övergripande policy vad gäller droger fastslår det vi yrkar på i första att-satsen.
Motionens att-sats 2 menar vi är sparsamt beredd men att att-satsen, som ju föreslår en
utredning, ändå vore fullt genomförbar. Att-sats 3 finner vi hade kunnat bifallas om att-sats
1 bifallits.
Sverigedemokraterna reserverar sig med denna motivation till förmån för motionens
samtliga att-satser."

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-10

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2017/846

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående narkotikahundar
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att
kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och föräldrar att narkotikakund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i skolan,
att
en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till användande av narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin verksamhet, samt
att
kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen upplyser
dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 10 juli 2020
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017
Utredning
Ängelholm kommuns nuvarande policy om alkohol och droger är framtagen av personalenheten
och antagen av kommunstyrelsen 2012-06-13. Policyn vänder sig till personal och inte till elever
och föräldrar. I grundskolan och gymnasiet beslutar rektor enligt skollagen 5 kap. 5§ om ordningsregler. I dessa framgår ofta ett förtydligande av både tobakslagens förbud mot att röka på
skolans område, att nyttjande av droger är förbjudet enligt svensk lag samt att alkohol inte är tillåtet att förtäras inom skolan område.
Den nya polismyndigheten gav den 15 januari 2016 ut ett utlåtande om att de utfärdat nya riktlinjer för narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i förebyggande syfte.
Vanligen används narkotikahund vid misstanke om brott. Polisens insats måste i dessa situationer
föregås av ett beslut om husrannsakan. Detta har varit möjligt redan tidigare. Oklarheten har gällt
sökning med narkotikahund i förebyggande syfte. Med de nya riktlinjerna föreligger inte längre
något hinder för detta, däremot gäller vissa förutsättningar.
Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen. För en
brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller
ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i
skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-10

Diarienummer
KS 2017/846

En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där elever inte vistas i
skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte
måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. Eftersom rektor beslutar om ordningsregler i egenskap av myndighetsutövare enligt skollagen kan kommunfullmäktige inte besluta om innehållet.
Lärande och familj kommer att informera alla rektorer om riktlinjer för narkotikasök med hund i
skolmiljö.
Denna utredning är avgränsad att utreda möjligheten att använda narkotikahund i skolmiljö.
Nämnden för kultur, idrott och fritid skulle på motsvarande sätt kunna utreda ett ställningstagande om alkohol och droger i kriterier för att erhålla föreningsbidrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen förslå Kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj (Gymnasiechef och verksamhetschef förskola och grundskola)

2 (2)

Ängelholm 171210

Motion angående narkotikahundar
Narkotikabruket och tillhörande handel sprider sig i hela samhället, inklusive skolor och andra
träffpunkter för ungdomar. Det går även ned i åldrar enligt uppgifter från polis och sociala
myndigheter. Skolorna i Ängelholms kommun skall vara drogfria enligt gällande policys, men
verkligheten ser tyvärr ibland annorlunda ut.
Enligt projektet Narkotikafri skola, som drivs av Riksförbundet narkotikafritt samhälle, utfärdade
Polismyndigheten nya riktlinjer i frågan i januari i fjol. Enligt dessa riktlinjer kan narkotikahund
användas för brottsförebyggande insatser i kommunala skolor om skolorna har upprättat
drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår för elever och föräldrar att narkotikahund kan
användas i lokalerna. En sådan sökning ska då ske när eleverna inte är i skolan. Enligt samma
källa gäller liknande regelverk fristående skolor.
Sverigedemokraterna Ängelholm yrkar därför:
•

•

•

Att kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och föräldrar att narkotikakund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i skolan.
Att en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till användande av narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin verksamhet.
Att kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen upplyser dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.

För Sverigedemokraterna Ängelholm 17121 O

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-11
Kommunfullmäktige

KF § 319

Dnr KS 2017/846

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående narkotikahundar
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD)
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att
kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och föräldrar att
narkotikakund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i skolan,
att
en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till användande av
narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin verksamhet, samt
att
kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen upplyser
dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.
Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-08-25

KF § 158

Dnr. KS 2020/377

Entledigande samt val av ersättare efter Anne Viljevik (S)
gällande samtliga kommunala uppdrag
Ärendebeskrivning
Anne Viljevik (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Ängelholms kommun:
- Ersättare i kommunfullmäktige
- Ledamot i Familje- och utbildningsnämnden
- Borgerlig vigselförrättare
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 11 augusti 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Anne Viljevik från ovanstående uppdrag,
att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ersättare i Kommunfullmäktige,
att lämna uppdraget som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden vakant tillsvidare,
att lämna nominering till borgerlig vigselförrättare vakant tillsvidare.
Beslutet expedieras till
Anne Viljevik
Familje- och utbildningsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Inkommande mail
Till: info@engelholm.se; info@ljungby.se; youel_yacoub@hotmail.com;
info@shiasamfund.se; mpco@mpcmalmo.org; kontakt@izb.se;
metropolisofsweden@gmail.com; info@ifbs.se; info@ikus.nu;
vladika.dositej@gmail.com; kansli@syriskortodoxakyrkan.se; info@equmeniakyrkan.se;
moris@gardenfood.se; info@ortodoxfinsk.se; info@armeniskakyrkan.se;
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Med vänliga hälsningar,
Henrik Kvennberg
Förvaltningsjuridiska enheten
Förvaltningsavdelningen
010‐224 10 00 (växel)
010‐224 14 44 (direkt)
skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Ida Persson
skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 28
Telefontid 09.00-12.00

Länsstyrelsen söker begravningsombud för
Ljungby kommun och Ängelholms kommun
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar
Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya
begravningsombud för Ljungby kommun och Ängelholms kommun.
Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad
person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap om och förståelse för olika
religioner, livsåskådningar och begravningsseder.
I lämplighetsbedömningen ingår en jävsbedömning. Den som förordnas får till
exempel inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att
opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av
förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.
Länsstyrelsen vill särskilt betona att uppdraget som begravningsombud inte är
politiskt.
Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1
januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Nuvarande period
sträcker sig till den 31 december 2022. Verksamhetsområdet för ett
begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun.
Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr ”Att vara
begravningsombud”.
Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och
livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer.

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Skriftligt motiverade förslag
Länsstyrelsen ger Ljungby kommun och Ängelholms kommun samt andra
trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma
inom respektive kommun, tillfälle att senast till den 2 oktober 2020 skicka in
förslag på lämplig person som kan förordnas som begravningsombud för respektive
kommun. Förslaget ska vara skriftligt motiverat. Den person som föreslås ska fylla i
intresseanmälan på sidan 3-4 i detta meddelande. Förslaget tillsammans med
intresseanmälan sänds in med e-post till skane@lansstyrelsen.se. Ange 204-340492020 på de handlingar som sänds in.
Begravningsombudet ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörande av
uppdraget. Det är församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen.

Kontakt och mer information:
Ida Persson och/eller Henrik Kvennberg, 010-224 10 00 (kl. 09.00-12.00) och
skane@lansstyrelsen.se

Bilaga
Att vara begravningsombud
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Intresseanmälan att förordnas till begravningsombud
Jag är intresserad av att förordnas till begravningsombud för tiden fram till den 31
december 2022
Kommun…………………………………………………………………….
Namn………………………………………………………………………..
Adress……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
E-postadress…………………………………………………………………
Telefonnummer……………………………………………………………..
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och epostadress) publiceras på Länsstyrelsen Skånes hemsida på sida med kontaktuppgifter
till begravningsombuden
Jag har följande kunskaper inom ekonomi;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Jag har följande kunskaper/erfarenheter av olika religioner, livsåskådningar och
begravningsseder;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Jag har inga kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund som gör att
min opartiskhet kan ifrågasättas (exv anställning eller innehav av förtroendeuppdrag)

……………………………………
Datum

………………………………………………………
Namnteckning

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sändlista
Ljungby kommun
Ängelholms kommun

info@ljungby.se
info@engelholm.se

Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan i Sverige
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
Danska kyrkan i Sverige
ELM-Bibeltrogna vänner
Equmeniakyrkan
Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan
EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen
Evangeliska frikyrkan
Finska ortodoxa församlingen i Sverige
Frälsningsarmén
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
Grekisk ortodoxa Metropolitdömet

alevitiskariksforbundet@alevi.se
chaplain@standrews.se
moris@gardenfood.se
info@armeniskakyrkan.se
kontakt@izb.se
danskkirke@dkig.se
expeditionen@elmbv.se
info@equmeniakyrkan.se
aman@kth.se
estniska.forsamling@telia.com
debereselammedhanealem@gmail.com
efs@efs.nu
info@efk.se
info@ortodox-finsk.se
info@fralsningsarmen.se
info@fifs.se
metropolitancleopas@gmail.com
metropolisofsweden@gmail.com
info@ifbs.se
info@ikus.nu
info@shiasamfund.se
kirkjan@telia.com
info@jfst.se
tinay_77@hotmail.com
kristine@abc.se
kristine.bergholcs@gmail.com
mpco@mpc-malmo.org
arhimat@hotmail.com
stockholm@sjomannskirken.no
info@pingst.se
info@katolskakyrkan.se
bors.td@hotmail.com
rusortswed@hotmail.com

Islamiska Fatwabyrån i Sverige
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
Isländska kyrkan i Sverige
Judiska centralrådet
Koptisk-ortodoxa kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige
Norska kyrkan i Sverige
Pingströrelsen
Romersk-katolska kyrkan i Sverige
Rumänsk-ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
Ryska ortodoxa kyrkan, (ekumeniska patriarkatet i
Konstantinopel)
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sjundedags adventistsamfundet
Svenska alliansmissionen
Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Svenska ortodoxa prosteriet

angel.velitchkov@yahoo.se
vladika.dositej@gmail.com
info@adventist.se
info@alliansmissionen.se
sifkansli@gmail.com
arkim.gabriel@hotmail.com
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Sveriges buddhistiska samarbetsråd
Sveriges muslimska förbund (SMF)
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga
Skandinavien
Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige
Österns assyriska kyrka
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kontakt@buddhism-sbs.se
smfsverige@hotmail.se
kansli@syriskortodoxakyrkan.se
info@soa-s.se
gabor.sebestyen@yahoo.com
youel_yacoub@hotmail.com

Att vara
begravningsombud
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Den här broschyren finns också att läsa och ladda ner från vår webbplats
www.lansstyrelsen.se
Regler och mer information för begravningsombud hittar du bland annat på
följande platser:
 Begravningslagen:
Se 10 kap. SFS 1990:1144
 Begravningsförordningen:
Se 49-58a §§ SFS 1990:1147
 Länsstyrelsen:
Hitta din länsstyrelse på www.lansstyrelsen.se, ange sedan
”begravningsombud” i sökfunktionen, se även sidan 9 i denna broschyr
 Kammarkollegiet:
Se www.kammarkollegiet.se, ange sedan ”för dig som är
begravningsombud” i sökfunktionen
 Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF):
Se www.skkf.se
 Svenska kyrkan:
Se www.svenskakyrkan.se, ange sedan "begravningsverksamheten" i
sökfunktionen
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Ordlista
Begravningsavgift - en avgift som betalas av alla personer som är folkbokförda
i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken
livsåskådning personen har. Begravningsavgiften används för att finansiera
krematorierna, begravningskapellen och begravningsplatsernas skötsel och
skick. Avgiften används också till personalkostnader inom
kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att hålla
begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick. Syftet med
begravningsavgiften är att alla människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång
till en begravningsplats och en begravningsceremoni efter att personen avlidit.

Begravningsombud - en person som utses av Länsstyrelsen för att inom en
kommun granska begravningsverksamheten hos huvudmannen.

Begravningsverksamhet – de olika åtgärder som har direkt samband med
förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Huvudmannen ska bland annat
tillhandahålla tillräckligt många gravplatser inom en kommun, kunna erbjuda
gravplatser till personer som inte tillhör något kristet samfund, ta emot och
förvara stoft, sköta kremering och gravsättning och kunna erbjuda en
ceremonilokal utan religiösa symboler för att kunna hålla en
begravningsceremoni. I begravningsverksamheten ingår också en skyldighet för
huvudmannen att tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som
behövs för att hålla kyrkogårdar och lokaler i ett vårdat och värdigt skick.

Huvudman - församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna
och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett
visst geografiskt område. Svenska kyrkan är huvudman i alla kommuner, med
undantag för Tranås och Stockholm; där är istället kommunerna huvudmän. I
den här broschyren kommer vi att använda oss av ordet ”huvudman”, vilket
innebär att det är församlingen som avses.
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Särredovisning - begravningsverksamheten ska bekostas av
begravningsavgiften och avgiften ska användas enbart för att täcka sådana
kostnader som huvudmannen har för att sköta begravningsverksamheten.
Begravningsavgiften ska således inte täcka andra kostnader som Svenska kyrkan
har för sin kyrkliga verksamhet. Av denna anledning är det nödvändigt att
Svenska kyrkans intäkter och kostnader för begravningsverksamheten och för
övrig kyrklig verksamhet särredovisas för att det ska vara möjligt att fastställa en
korrekt avgiftssats för begravningsverksamheten.

Foto: Camilla Zilo
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Bakgrund till ombudsrollen
Den 1 januari år 2000 förändrades relationerna mellan staten och Svenska
kyrkan. Svenska kyrkan skildes då från staten och är nu ett trossamfund som ansvarar för begravningsverksamheten.
Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare och
finansieras genom begravningsavgiften. Genom begravningsavgiften betalas
vissa transporter i samband med begravningen, kostnader för eventuell
kremering, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal,
gravsättning inklusive gravöppning och återställande av graven.
Begravningsavgiften betalas av var och en som är folkbokförd i Sverige och som
har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken livsåskådning
personen har. Från år 2017 är begravningsavgiften lika hög i alla kommuner
som har Svenska kyrkan som huvudman.
Personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till kyrkliga val och är
inte heller valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan. De har därmed inte
samma möjlighet att direkt påverka eller delta i beslut om till exempel
begravningsavgiften eller om planering eller utbyggnader av särskilda
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För att öka
inflytandet och möjligheterna till påverkan för personer som inte tillhör Svenska
kyrkan inrättades begravningsombuden som en kontrollfunktion.
I de kommuner där Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten
ska Länsstyrelsen utse ett eller flera begravningsombud som ska granska hur
Svenska kyrkans församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör
Svenska kyrkan. Begravningsombuden ska se till att begravningsavgiften går till
rätt ändamål och att kyrkogårdarna och lokalerna sköts på ett korrekt sätt.
Länsstyrelsen utser ombuden på förslag av bland annat kommunen. För att
fullgöra uppgiften som begravnings-ombud behövs viss kunskap inom ekonomi
och kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår.
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Begravningsombudets uppdrag
Att vara begravningsombud innebär att du har i uppdrag att säkerställa att de
personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.
Kortfattat innebär detta att du ska se till att begravningsverksamheten sköts på
ett korrekt sätt och att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder
pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, att avgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet inom Svenska kyrkan.
I begravningsverksamheten ingår sådana åtgärder som har direkt samband med
förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, det vill säga att alla
människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång till en begravningsplats och en
begravningsceremoni efter att personen avlidit. Begravningsavgiften ska
användas för att finansiera krematorierna, begravningskapellen och
begravningsplatsernas skötsel och skick. Avgiften ska också användas till de
personalkostnader inom kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att
hålla begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick.
Som begravningsombud förordnas du för ett verksamhetsområde som omfattar
församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat
verksamhetsområde om det finns skäl för det.

Som begravningsombud ska du:
Skaffa dig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och
utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål
rörande verksamheten. Du kan till exempel gå utbildningar inom
begravningsområdet och kontakta olika trossamfund för en dialog kring
olika begravningsseder.
Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om din verksamhet och hålla
kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och med
andra berörda parter, till exempel begravningsbyråer, församlingar,
föreningar, informera genom media och be kommunen publicera information
om dig på deras webbplats.
Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som
behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till din
kännedom. Beaktansvärda önskemål kan till exempel vara fler bokningsbara
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tider för begravning för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan eller
gravplatser anpassade till religiösa och icke religiösa önskemål.
Skriftligen meddela Kammarkollegiet om du tillstyrker eller avstyrker
huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten.
Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan
lämnat underrättelse om samtliga sina huvudmäns kostnader för
begravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen om begravningsavgift. Om du inte håller med om förslaget, utan avstyrker det, ska du
lämna en skriftlig motivering och en egen beräkning av kostnaderna.
Senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde
revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på
särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om
huvudmannen har utsett två eller flera revisorer är det tillräckligt att samrådet
sker med en av dem. Som stöd vid samrådet kan du använda checklistan som
finns i Bilaga 1 i den här broschyren.
Senast den 31 maj ge in en årsberättelse till länsstyrelsen. Har du flera
huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje huvudman. Blanketten för
årsberättelsen hittar du på länsstyrelsens webb.
I Bilaga 2 i den här broschyren kan du läsa vad som ska framgå av din
årsberättelse.

Utbildning för begravningsombud
Länsstyrelserna ansvarar för utbildningen av begravningsombuden. Du som
begravningsombud ska medverka i den utbildning som krävs för fullgörande av
ditt uppdrag.
Länsstyrelsen får fakturera församlingen för kostnader som är relaterade till
utbildning av de begravningsombud som är verksamma inom huvudmannens
förvaltningsområde.
Det finns även externa utbildningar som kan vara till hjälp för att du ska kunna
utföra ditt uppdrag, både inom ekonomi och begravningsverksamheten.

Ersättning
Du har som begravningsombud rätt till skälig ersättning av huvudmannen för
ditt arbete och dina kostnader. Ersättningen består av ett årligt grundarvode och
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ett belopp per sammanträde som du är närvarande vid. Sammanträdesersättning
betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman och
sammanträden för samråd med företrädare för andra trossamfund rörande
förvaltningen av de särskilda gravplatserna för de som inte tillhör något kristet
trossamfund samt för samråd vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring
av en allmän begravningsplats. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per
sammanträde.
Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i
kommunen som du utsetts som begravningsombud i enligt följande:
Folkmängd den 1 januari
-24 999
25 000-74 999
75 000-

Grundarvode, kronor
8500
11 500
17 000

Du begär ersättning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet.
Grundarvodet ska fördelas lika mellan huvudmännen.

Kontakt
Har du frågor gällande ditt uppdrag eller behöver råd i verksamheten är du
välkommen att vända dig till Länsstyrelsen. Det är sju Länsstyrelser som
handlägger frågor om förordnande av begravningsombud:
 Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan
innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
010-223 50 00, ostergotland@lansstyrelsen.se
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 Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är
verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 010-224 10 00,
skane@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan
innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län, 010-224 40 00,
vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är
verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 010-225 00 00,
dalarna@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan
innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, 0611-34 90 00,
vasternorrland@lansstyrelsen.se
 Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare
är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län, 010-225 50 00,
norrbotten@lansstyrelsen.se
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Checklista till samrådet med revisor

Bilaga 1

Du som är begravningsombud ska ha samråd med huvudmannens revisor senast
den 15 maj varje år. Nedanstående checklista kan användas som stöd vid
samrådet med revisor.
Följande uppgifter ska anges i redogörelsen:
Begravningsombudets namn
Begravningshuvudmannens namn
Datum för samrådet
I redogörelsen ska du också redovisa vilka frågor som ställts och diskuterats och
vilka svar och kommentarer som revisorn lämnat.
Förslag på frågor som är lämpliga att ställa och diskutera med revisorn:
Hur har du kontrollerat att särkostnadsredovisningen är korrekt?
Hur har huvudmannen beräknat fördelning av församlingens centrala
kostnader för kyrkoråd, val, expeditionen, ledande tjänsteman och
telefonväxel med mera?
Har huvudmannen personal som tjänstgör både vid kyrklig verksamhet och
begravningsverksamhet?
Hur har huvudmannen fördelat personal- och lokalkostnader mellan kyrklig
verksamhet, begravningsverksamhet och serviceverksamhet?
Hur fördelar huvudmannen maskin- och materialkostnader mellan
begravningsverksamhet och serviceverksamhet?
Hur omfattande är serviceverksamheten av hela omsättningen?
Vad ingår i serviceverksamheten förutom gravskötsel?
Hur många skötselavtal tecknade före år 2000 har huvudmannen och hur
finansieras dessa?
Vilka riktlinjer har huvudmannen för att finansiera investeringar och
avskrivningar för begravningsverksamheten?
När det gäller transporter av avlidna i anslutning till ceremoni, vilka
principer avgör om det är en kostnad för begravningsavgiften eller den
kyrkliga avgiften?
Har huvudmannen ett ackumulerat över- eller underskott på
begravningsavgiften?
Har huvudmannen kulturantikvariska kostnader som belastar
begravningsavgiften?
Har huvudmannen kostnader för information, trycksaker, annonser med
mera som belastar begravningsavgiften, som inte fördelas som centrala
kostnader?
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Bilaga 2
Checklista inför inlämnande av årsberättelse
Du som är begravningsombud ska ge in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast
den 31 maj varje år. Har du flera huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje
huvudman.
Av din årsberättelse ska följande framgå:
redogörelse för begravningsverksamheten under det närmast föregående
kalenderåret,
redovisning av den tid som du som begravningsombud har lagt ned på
sammanträden och annat arbete,
uppgift om du har genomgått någon utbildning för begravningsombud,
kostnader för det arbete som du lagt ner i din roll som
begravningsombud,
redogörelse för det samråd som du som begravningsombud ska ha haft
med huvudmannens revisor. Av redogörelsen ska särskilt framgå hur
kravet på särredovisning har uppfyllts av huvudmannen.
För att Länsstyrelsen ska kunna granska årsberättelserna krävs att du fyller i
samtliga uppgifter i årsberättelsen. Fyll i så utförligt som möjligt. Om det finns
anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta
begravningsverksamheten ska du uppge detta i din årsberättelse.
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Till
Länsstyrelsen i Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten
Ida Persson

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -05- o4

29186 Kristianstad

Dn r. ....

?:~?::'!:./ .?..~.t ....

Avsägelse av uppdrag fr om 2021-01-01.

Härmed avsäger jag mig uppdraget som Begravningsombud i Ängelholms kommun omfattande
Barkåkra, Hjärnarp/Tåstarp, Munkaljungby, Strövelstorp samt Ängelholms församlingar.

Ängelholm 2020-05-01

BrittMarie Hansson
Storgatan 81 a
262 35 Ängelholm

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

1/2

2020 -09"7 o1
Länsstyrelsen
Skåne

Dnr....

BESLUT
2020-08-31

?:.~!:'!/~}~C..."'

Dnr: 201-32860-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
31 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ängelholm
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Johnny Dinh-Kien Nguyen
Avgången ersättare: Anne Viljevik

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Aylin Caglipamuk
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
sel dataskydd.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning.

Ängelholm
Ledamot

Lars Nyander
Åsa Larsson
Mikael von Krassow
Emma Yngvesson
Magnus Jonsson
Ale Holm
Lars Carlsson
Susanne Jönsson
Arne J önsson
BrittMarie Hansson
Lars-Olle Tuvesson
Karin Bergström

Ersättare

l. Fanny Krumlinde Handreck
2. Tommy Jönsson
3. Roy Ekstrand
4. Eva-Lena Lindell
5. Klas Lundh
6. Johnny Dinh-K.ien Nguyen*

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V alprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

~~
Aida Kiani

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-02
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020-09-02, kl. 16.30-17.20

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C), 1 vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:e vice ordförande

Ersättare:

Linda Persson (KD)
Asa Larsson (S)

Övriga närvarande:

Jan I<Jauser, säkerhetschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Victor Heden, t. f. enhetschef kommunikation
Eva Sturesson, stadsjurist

Utses att justera:
sekreterare

~a(·(' yander

Paragrafer: 82-87

~!'-J2e:\.)J('A.~L----·
Linda Wahlström

Ordfårande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-02

Datum för anslags uppsättande:

2020-09-9'} 1'1

Datum för anslags nedtagande:

2020-1 0-Ql ()

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

1

~.Q~Uc.LL-__
Linda Wahlström

l Just. sign.

l Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-09-02

§ 82

Val av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

Justeringspe · ons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-09-02

§ 83

Närvarorätt på Krisledningsnämndens sammanträden
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
att praktikant My Olsson som studerar på televetenskapliga programmet och skuggar Jan
Klauser och säkerhetsenhetens arbete, medges närvarorätt på Krisledningsnämndens
sammanträden under praktiktiden om inte annat beslut fattas på respektive sammanträde.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-09-02

§ 84

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Att godkänna föredragningslistan.

Justeringspej

/~

fv

ns signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-09-02

§ 85

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
18 augusti 2020.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 86

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-09-02

Dnr. KLN 7/ 2020

Möjligheterna för kommunen att stötta föreningslivet i
kommunen ekonomiskt
Ärendebeskrivning
Ordföranden väcker ärende på dagens möte med Krisledningsnämnden gällande vilka
ekonomiska möjligheter kommunen har att stötta kommunens föreningsliv med anledning
av minskade intäkter för föreningar på grund av den pågående pandemin.
Ordföranden informerar om att Helsingborg nyligen tog beslut om att stötta föreningslivet
med 5 mkr.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att uppdra åt kommundirektören att skyndsamt utreda och lämna förslag till hur

kommunen kan stötta kommun ns föreningsliv ekonomiskt. ·· rendet ska sedan tas upp för
beslut i Nämnden för kultur, idrott och fritid.

justering
~
pe ··ans signatur
~A
jC-V

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-09-02

§ 87

Kommunikation
Kommunikatör Victor Heden informerar om hur kommunikationsinsatserna med
anledning av pandemin ser ut för närvarande.
Ett nytt informationsbrev till nämndernas presidium och gruppledarna i
kommunfullmäktige kommer att skickas ut denna vecka.

Justeringspersons signatur

,*fl/

.,

U tdrags bes tyrkand e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-09-11

FUN § 84

Dnr FUN 2020/155

Revisionsrapport- Granskning hantering av
orosanmälningar, svar till revisorerna
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC genomfört
en granskning av mottagningsfunktionen IFO och orosanmälningar. Granskningens syfte
har varit att bedöma i vilken utsträckning familje- och utbildningsnämnden säkerställer ett
ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar.
Granskningen gäller området barn/ungdom/familj. Arbetet med vuxna ingår inte i
granskningen. Granskningen avser revisionsåret 2020.
Granskningens sammanfattande bedömning är att familje- och utbildningsnämnden inte
helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 3 juli 2020
Revisionsrapport, Granskning hantering av orosanmälningar PwC
Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron och kvalitetsstrateg Fredrica Hass-Bergendorff
Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna svar till revisionen.
Beslutet ska expedieras till
Revisionen
Barbara Boron, Verksamhetschef IFO
Sanna Ghrieb, Enhetschef Utredningsenheten
Jessica Svensson, teamchef Utredningsenheten-barn och unga
Fredrica Hass-Bergendorff, Kvalitetsstrateg
Kommunfullmäktige för kännedom

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-03

Verksamhetsutvecklare
Ann-Sofie Damm Erim
0431-46 91 36
Ann-Sofie.DammErim@engelholm.se

Diarienummer
FUN 2020/155

Familje- och utbildningsnämnden

Revisionsrapport- Granskning hantering av orosanmälningar,
svar till revisorerna
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC genomfört en
granskning av mottagningsfunktionen IFO och orosanmälningar. Granskningens syfte har varit
att bedöma i vilken utsträckning familje- och utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt
arbete i samband med orosanmälningar.
Granskningen gäller området barn/ungdom/familj. Arbetet med vuxna ingår inte i granskningen.
Granskningen avser revisionsåret 2020.
Granskningens sammanfattande bedömning är att familje- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 3 juli 2020
Revisionsrapport, Granskning hantering av orosanmälningar PwC
Utredning
Syftet med granskning är att granska i vilken utsträckning familje- och utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar. Granskningen undersöker
huruvida det finns:


Rutiner vid mottagning av orosanmälningar och om dessa tillämpas



Uppföljning och informationsöverföring i samband med orosanmälningar



Bedömningsinstrument kopplat till utredning av orosanmälan



En systematisk uppföljning av de olika momenten i handläggningsprocessen



Kontinuerlig uppföljning av orosanmälningar till nämnden

Granskningen har skett genom dokumentstudier av gällande rutiner och riktlinjer. Vidare har intervjuer genomförts med familje- och utbildningsnämndens presidium, chef för huvuduppdrag
lärande och familj samt enhetschef samt teamchef.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-03

Diarienummer
FUN 2020/155

Följande kontrollmoment anses i granskningen vara uppfyllda:



Det finns rutiner vid mottagning av orosanmälningar och dessa tillämpas
Uppföljning och informationsöverföring sker i samband med orosanmälningar

Följande kontrollmoment anses vara delvis uppfyllda:


Bedömningsinstrument finns kopplat till utredning av orosanmälan

Revisonens rekommendation:
Att överväga behovet av att införa ett bedömningsinstrument som ett komplement till nuvarande metodstöd, Signs of safety.
Svar: Verksamhetens bedömning är att nuvarande metodstöd säkerställer att det finns tillräckligt underlag för att göra kvalificerade riskbedömningar och därmed gedigna skyddsbedömningar. Verksamheten ser därför i nuläget inget behov av ytterligare bedömningsinstrument.
 Det sker en systematisk uppföljning av de olika momenten i handläggningsprocessen
Revisonens rekommendation:
Att nyckeltal utformas som påvisar hur belastningen ser ut i verksamheten för att därigenom
stärka bland annat nämndens möjligheter till insyn och analys av verksamheten. Ytterligare tänkbara nyckeltal kan vara andel förhandsbedömningar som sker inom två veckor samt andel
skyddsbedömningar som genomförts inom 24 timmar.
Svar: Verksamheten delar revisionens uppfattning om att det är av stor vikt att följa aktuell arbetsbelastning inom området. Dock ställer sig verksamheten tveksam till att enbart lita till nyckeltal för att beskriva upplevd arbetsbelastning. Revisionens rekommendation kring tänkbara
nyckeltal är en av flera indikatorer som kan tyda på otillräckliga resurser. Upplevd arbetsbelastning är komplex att följa upp och utvärdera. Arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa balansen mellan krav och resurser och genom fördjupade och kontinuerliga ärendegenomgångar bedömer verksamheten att detta krav säkerställs.

Följande kontrollmoment anses i granskningen inte vara uppfyllt:
 Nämnden följer kontinuerligt upp orosanmälningar.
Revisionens rekommendation:
Att utveckla den interna kontrollen så att den även innefattar kontrollmoment kopplat till orosanmälningar. Kontrollmoment fungerar som ett stöd till verksamheten i syftet att bidra till att
förebygga möjliga brister. För nämndens del ger den interna kontrollen ett underlag för bedöm-
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-03

Diarienummer
FUN 2020/155

ning av att hanteringen av orosanmälningar hanteras på ett korrekt vis.
Svar: Verksamheten delar revisionens rekommendation kring att internkontrollen även ska innefatta kontrollmoment kopplat till orososanmälningar. Den interna kontrollen kommer därför
att utvecklas genom att kontrollmomenten utökas och förtydligas. Nuvarande arbetssätt med
kollegiegranskning fortgår och kompletteras med införandet av förstärkta rutiner för uppföljning. Dessutom undersöker verksamheten möjligheten att framöver införa ett adekvat beslutssystem.
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna svar till revisionen
Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Barbara Boron
Verksamhetschef IFO

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Barbara Boron, Verksamhetschef IFO
Sanna Ghrieb, Enhetschef Utredningsenheten
Jessica Svensson, teamchef Utredningsenheten-barn och unga
Fredrica Hass-Bergendorff, Kvalitetsstrateg
Kommunfullmäktige för kännedom
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BREV

(1)
Diarienummer

2020-08-25

SBN 2019/209

Charlotte Fällman

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Tomas Fjellner
0310-870 00
info@engelholm.se

Svar på medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby
Hej och tack för ditt medborgarförslag! Många av dina förslag arbetar vi redan med och det är roligt
att se att vårt arbete ligger i linje med dina önskemål! Idag pågår ett stort projekt i hela kommunen
med att utöka ängsytor och ytor med ängsblommor. Vi ser också kontinuerligt över
sittplatser/bänkar samt papperskorgar.
Vi har testat att plantera fruktträd och andra ätbara planteringar i Ängelholm och Hjärnarp och
kommer framöver arbeta för att utöka liknande planteringar på fler ställen i kommunen. Ditt förslag
om att plantera i Munka Ljungby tar vi med oss i den framtida planeringen till 2021 och framåt.
Detsamma gäller översyn och ev framtida åtgärder för ”Hällorna-urskogen” och utveckling av
spångarna.
Nedskräpning i samhället är ett problem som alla måste hjälpas åt med. Icas parkering sköts och
städas av markägaren och kulvertar och Munkabäcken städas och ses över kontinuerligt av
kommunen. Du är alltid välkommen att anmäla nedskräpning till oss via kundtjänst 0431-870 00
eller via vår hemsida: www.engelholm.se. Sök på Felanmälan.
När det gäller trafikmiljön och trafiksäkerheten är det flera parter som samverkar. Det är
polismyndigheten som kontrollerar fortkörningar och t ex olovlig körning på gång- och cykelvägar.
Trafikverket ser över trafiksäkerheten med trafikreglerande skyltar och ev andra trafikreglerande/
anpassningsmetoder på sina vägar, dvs Östra Storgatan och Örkelljungavägen. Inom kommunen ser
vi över kommunens vägar och gång- och cykelvägar och utbyggnad av nya cykelvägar sker enligt
kommunens Cykelplan. Även den kan du läsa om på vår hemsida.
Idén om regelbundna miljöutskick till hushållen är god. Kommunen har även tidigare skickat ut
information, haft artiklar i Lokaltidningen och vi arbetar förebyggande genom information till barn.
Det finns även möjlighet att läsa om miljömål och miljöregler på kommunens hemsida. Framöver
kommer kommunen att titta på hur vi kan få ut mer miljöinformation.
Med vänlig hälsning
Tomas Fjellner
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-08-25

SBN § 176

Dnr. SBN 2019/209 KS 2019/358

Medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby
Ärendebeskrivning
Ett medborgaförslag har inkommit med åsikter och förslag till trafik, park och
miljöåtgärder i Munka Ljungby samt nedskräpning. Förslaget innebär att kommunen ska
öka och se över trafiksäkerheten samt utöka plantering av träd, vegetation och sittplatser.
Förslag innehåller även önskemål om att kommunen gör utskick till alla hushåll gällande
kommunens miljömål och miljöregler.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 7 juli 2020
Svar på medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby daterat 25 augusti 2020
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige daterat 26 augusti 2019
Medborgarförslag rörande miljöförslag Munka Ljungby daterat 3 juli 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
SHU

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-04-14

SBN 2019/209
Ytterligare
diarienummer
KS 2019/358

Gatuingenjör
Susann Holmgren
0431-870 00
info@engelholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby
Ärendebeskrivning
Ett medborgaförslag har inkommit med åsikter och förslag till trafik, park och miljöåtgärder i
Munka Ljungby samt nedskräpning. Förslaget innebär att kommunen ska öka och se över trafiksäkerheten samt utöka plantering av träd, vegetation och sittplatser. Förslag innehåller även önskemål om att kommunen gör utskick till alla hushåll gällande kommunens miljömål och miljöregler.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 7 juli 2020
Svar på medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby daterat 25 augusti 2020
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige daterat 26 augusti 2019
Medborgarförslag rörande miljöförslag Munka Ljungby daterat 3 juli 2019
Utredning
Idag pågår ett stort projekt i hela Ängelholms kommun med att utöka ängsytor och ytor med
ängsblommor. När det gäller sittplatser/bänkar samt papperskorgar ser vi över dessa kontinuerligt. Fruktträd och ätbara planteringar har vi testat i Ängelholm och Hjärnarp och vi kommer
framöver arbeta med att utöka liknande planteringar på fler ställen i kommunen. Vad gäller översyn och ev framtida åtgärder för ”Hällorna-urskogen” och utveckling av spångarna i området
kommer vi att titta på detta inför vår planering inför 2021 och framåt.
Nedskräpning i samhället är ett problem som alla måste hjälpas åt med. Icas parkering sköts och
städas av markägaren och kulvertar och Munkabäcken städas och ses över kontinuerligt av kommunen.
När det gäller trafikmiljön och trafiksäkerheten så är det flera parter som samverkar. Det är polismyndigheten som ska kontrollera fortkörningar och t ex olovlig körning på gång- och cykelvägar.
Trafikverket ska se över trafiksäkerheten med trafikreglerande skyltar och ev andra trafikreglerande/anpassningsmetoder på sina vägar, dvs Östra Storgatan och Örkelljungavägen. Kommunen
ser över kommunens vägar, gång- och cykelvägar samt arbetar med utbyggnad enligt kommunens
cykelplan för framtida utbyggnader av cykelvägar.
Idén om regelbundna miljöutskick till hushållen är god. Vi kan inte informera nog om detta. Ansvaret är delat mellan Miljö- och tillståndsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden och vi har inför detta svar samrått med Miljö och bygg. Framöver kommer kommunen att titta på om det
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-04-14

SBN 2019/209
Ytterligare
diarienummer
KS 2019/358

finns möjlighet att få ut mer miljöinformation. Kommunen har tidigare skickat ut information till
verksamheter och så sent som förra året hade kommunen med en artikel i lokaltidningen med
miljöinformation. Årligen lämnas också läromedel ut till alla skolor med miljöinformation och det
anordnas skräpplockardagar. Det finns även möjlighet att läsa om miljömål och miljöregler på
kommunens hemsida, https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo.html.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

Pernilla Fahlstedt
Chef huvuduppdrag Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
SHU

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-26
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/358

Medborgarförslag rörande miljöförslag Munka Ljungby
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att park- och trafikmiljön ses över i Munka Ljungby.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 3 juli 2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMs
.____......,.,_KOMMUN

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

190703-MEF-LS87
2019-07-03 10:22

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Bifoga fil till förslaget
Intyg

Fanny Kristina Charlotte
Fällman Gleissner

••

-

Munka-Ljungby Miljöförslag
Hej!
Munka-Ljungbys park- och trafikmiljö behöver ses över.
Jag har på bifogad fil listat några punkter som jag är
tacksam för om de uppmärksammas.
Det gäller trafiksäkerhet längs Östra Storgatan,
nedskräpning mitt i byn och längs vattendraget
Munkabäcken och försköning med hjälp av växter. Samt
ett förslag på utskick till kommunens invånare om
miljöregler.
Med vänliga hälsningar
Charlotte Fällman Gleissner
Medborgarförslag Ängelholms kommun 190703 Charlotte
Fällman Gleissner.pdf
Ja

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se
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Medborgarförslag till Ängelholms kommun gällande Munka-Ljungby; nedskräpning, park- och
trafikmiljö
Jag vill be er om att uppmärksamma följande frågor;
Nedskräpning:
 Nedskräpning på ICA parkering som ligger centralt i byn ger ett dåligt intryck och inspirerar
inte till att kasta sopor och fimpar där de hör hemma.
 Skräp ligger ofta vid ingång till kulverten och Munkabäcken som går under Linnés gata och
det stoppar upp vattenflödet.
Parkmiljö:
 Det skulle vara fint om man kunde utöka plantering av fruktträd och bärbuskar likaså
ängsblommor i ett speciellt område. Överhuvudtaget skulle det vara välkommet med mer av
blommande buskar och träd.
 Sittplatser behövs längs promenadvägar bl.a. från centrum till Hillarp och lite här och var i
och kring byns centrum.
 “Hällorna - urskogen”, vem ansvarar för det lilla skogsområdet som man når via
Hillarpsvägen? Det skulle vara välkommet om man kunde utveckla spångarna och göra
ordentliga övergångar där det är lerigt. Spångar har placerats men de håller inte länge och
täcker inte upp för att kunna genomföra torrskodda och med mindre riskfyllda promenader.
Det vore också bra med sittplatser även i det här området för att stanna upp och njuta av
naturen.
Trafikmiljö:
 Det finns behov av öka säkerheten på Östra Storgatan, från Toftaskolan fram till
Örkelljungavägen. Eftersom det kommer att öppna en ny förskola i gamla banklokalen
(Swedbank) behövs man se över trafikflödet. Jag bor i närheten och ser dagligen att många
kör alldeles för fort. Det är för vissa en sport att köra fort genom de trängre passagerna.
 Det vore bra om promenad- och cykelvägen färdigställs vid övergången från Hillarp fram till
bron vid Röamölla och sedan sträckan efter bron, fram till korsningen vid kyrkan mot Östra
Storgatan.

Munka-Ljungby är en mycket fin by till både läge och service. Byn växer och det är viktigt att miljön
både är så säker som möjligt, praktisk att sköta och att den är tilltalande. Det signalerar att vår by är
väl värd att både besöka och bo i.

Utskick om miljö till alla i Ängelholms kommun: Jag tror att skulle vara bra med ett generellt utskick
vart eller vartannat år till alla hushåll med ett urval av de viktigaste miljömål och miljöregler som man
har i Ängelholm. Jag är övertygad om att invånare skulle uppskatta att på ett positivt och
uppmuntrande sätt få veta vad som gäller. Exempelvis; ”Det är bra att du tar hand om din bil. För
detta finns det speciella platser som tar hand om avfallet, vatten och rengöringsmedel mm. Känner
du till att man inte får tvätta bilen på tomten eller att det finns restriktioner när det gäller
tomgångskörning av bilen?” Sist men inte minst skulle man kunna uppmuntra de som är
fastighetsägare (privat/företag) att hålla sin tomt i gott skick, så långt det är möjligt. ”Ingen människa
är en ö…” och ingen villa eller industritomt heller för den delen.

EngelholmsPartiet
Människan i fokus

=
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INTERPELLATION
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20ZO -09- 2-1
Interpellation angående "Hemmaplanslösningar" Dnr.............................. ..
Stä/ld ti/1 ordförande för Familje- och Utbildningsnämnden (FUN) -e/ler aktue/1 nämnd.

Inledningsvis vill vi framhålla att interpellationen är av generell natur och
inte ska kopplas till enskilda individer.
I samband med ekonomisk redovisning för april 2018 och som beslutades
av Välfärdsnämnden (VFN) 24 maj 2018 nämns begreppet "hemmaplanslösningar". *Efter detta har problem kring "hemmaplanslösningar" uppmärksammats vid ett antal tillfällen i skrivelse från personal, i media mm.
Vi är oroliga för att ekonomiska aspekter ibland går före en individanpassad behandling, vilket är det som anses ge ett positivt resultat på
lång sikt.
Med anledning av detta ställer vi följande frågor:
•
•

•
•
•
•
•
•

Vad betyder begreppet "hemmaplanslösning" i vår kommuns
verks a m het?
Vilka kompetenser och resurser har tillförts från halvårsskiftet 2018
och fram till nu för att säkerställa att "hemmaplanslösningar" skall
ge önskad effekt?
Har det gett önskad effekt? Kan du ge något exempel?
Har de problem som uppmärksammats (se ovan*) åtgärdats eller på
annat sätt lett till förändringar?
Anser du att "hemmaplanslösningar" alltid är bästa behandlingen
sett till individen?
Tillämpas det om t.ex. personer umgås i "fel kretsar" inom
kommunen? I så fall; Hur fungerar det?
Hur resoneras det när det gäller balansen mellan det bästa för
individen och kostnaderna/ekonomin?
Anser du att Ängelholms Kommun följer FN :s Barnkonvention
(artikel l) om Barnperspektivet, i varje enskilt ärende? Motivera
gärna.

Ängelholm 2020-09-21
För EngelholmsPartiet och vflr FUN-grupp

o/"-7- ~
/

Jim Brithen

-------
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Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande
Familje- och utbildningsnämnden

Svar på interpellation från Jim Brithén (EP) ang "Hemmaplanslösningar"
Interpellation och frågor
Jim Brithén, Engelholmspartiet, har den 21 september 2020 inkommit med en interpellation ställd till
ordförande i familje- och utbildningsnämnden Sven Ingvar Borgquist.
Interpellationen behandlar frågor gällande hemmaplanslösningar.
1. Vad betyder begreppet hemmaplanslösning i vår kommuns verksamhet?
2. Vilka kompetenser och resurser har tillförts från halvårsskiftet 2018 och fram till nu för att
säkerhetsställa att hemmaplanslösningar skall ha önskad effekt?
3. Har de haft önskad effekt? Kan du ge något exempel?
4. Har de problem som uppmärksammats åtgärdats eller på annat sätt lett till förändringar?
5. Anser Du att hemmaplanslösningar alltid är bästa behandlingen sett till individen?
6. Tillämpas det om t.ex. personer umgås i fel kretsar inom kommunen? I så fall; hur fungerar det?
7. Hur resoneras det när det gäller balansen mellan det bästa för individen och
kostnaderna/ekonomin
8. Anser Du att Ängelholms kommun följer FN:s Barnkonvention( artikel 1) om Barnperspektivet, i
varje enskilt ärende. Motivera gärna.
Svar på interpellationen
1. En hemmaplanslösning innebär att vi tillgodoser behov genom att erbjuda vård och insatser
medan individen bor kvar i hemmiljö, i familjens nätverk, på kommunens HVB eller stödboende.
2. Individ och Familjeomsorgens (IFO) enhet för Stöd- och behandling har förstärkts med resurser
för att möta det ökade behovet av behandling på hemmaplan. Behovsprövade stöd- och
hjälpinsatser sätts in till föräldrar och individer som bor kvar i det egna hemmet. Lärande och
Familj har satsat på att utveckla öppenvården, för att både uppnå bättre resultat och för att
förhindra placeringar av barn och unga. Vi ser att det är den bästa sociala investeringar som kan
ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se
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göras. En viktig förutsättning för välfungerande hemmaplanslösningar är ett agilt arbetssätt och en
god samverkan mellan socialtjänst, skolor, Barn- och elevhälsa samt Region Skåne.
3. Det finns ett stort antal ärenden som får sina behov tillgodosedda genom insatser på hemmaplan
och där insatserna gjort att externa placeringar kan undvikas.
4. Fler resurser har tillskjutits öppenvården på Stöd- och behandlingsenheten som inneburit att man
anställt de kompetenser som bättre matchar behovet och utvecklat nya arbetssätt.
5. Om individens behov kan tillgodoses på hemmaplan så anser vi att det är det bästa för individen.
Att placeras utanför kommun och familj är en stark intervention som endast ska användas om
individens behov av insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan.
6. Det beror på om individen umgås kretsar som anses skadliga för individen utifrån den utredning
som har gjorts i ärendet och kriterierna för omhändertagande enligt Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga, (LVU) är uppfyllda. För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre
förutsättningar vara uppfyllda:
1. Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 §
LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så
kallade beteendefallen).
2. Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller
utveckling skadas.
3. Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.
7. Individens behov ska tillgodoses med den mest kostnadseffektiva insatsen då kommunen har en
skyldighet att hushålla med skattemedel. Behovsprövade stöd- och hjälpinsatser till individer som
bor i hemmiljö kan vara alternativ till institutionsplaceringar. Lärande och Familj har satsat på att
utveckla öppenvården, för att både uppnå bättre resultat och för att förebygga placeringar av barn
och unga. Vi ser att det är den bästa sociala investeringen som kan göras. En viktig förutsättning
för välfungerande hemmaplanslösningar är ett agilt arbetssätt och en god samverkan mellan
socialtjänst, skola, Barn- och elevhälsa samt Region Skåne.
8. Vi är trygga med att samtliga medarbetare i Lärande- och familj har barnperspektivet i åtanke i
varje ärende. Barnperspektivet innebär att vuxna med sina kunskaper och kompetenser ser barnet
och dess behov samt tar beslut utifrån barnets bästa.

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande familje- och utbildningsnämnden

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
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Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg.
Hembygdsparken.
För två år sen var du och kommunstyrelsen på besök i Hembygdsparken och träffade styrelsen.
Vid samma möte bestämdes att man skulle börja arbeta med en handlingsplan. Jag har redan
tidigare undrat var den finns och när den ska presenteras, men eftersom ingen information
kommer och ingen handlingsplan presenterats så kommer frågan ännu en gång.
Som kommunfullmäktiges representant i hembygdsparken förutsätter jag att jag blir informerad
om kommunala frågor som rör parken. Jag är dessutom 2:e vice ordförande i nämnden för
Kultur, idrott och fritid där jag flera gånger ställt frågan om hur vi ska hjälpa hembygdsparken
med dess ekonomi.
Jag har nu fått till mig att någon i kommunen har fått i uppdrag att se över hur man bäst kan
hjälpa Hembygdsparken.

Som kommunfullmäktiges representant i Hembygdsparkens styrelse ställer jag följande frågor:

Var finns handlingsplanen?
Varför har inte styrelsen fått kännedom om detta arbete?

Socialdemok~/,na:
L).
' X}{t,y 0<·1/; C]
Susanne Jonsson
för
.

--.

/

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se

Fråga om konstinköp

Till ordförande i nämnden för kultur- idrott och fritid Charlotte Engblom Carlsson

Under de senaste 15 åren har det, möjligen med något undantag, funnits en årlig budgetpost i
investeringsbudget för inköp av konst a 200 tkr. Även i investeringsramarna för 2021-2023 finns
denna post med, med projektnummer 97100.

Jag undrar:



Till vad har dessa konstinköp använts under de senaste åren?
Hur ser historiken ut över vad som hänt med denna konst när den inte längre används?

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 200922

Patrik Ohlsson
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Charlotte Engblom Carlsson
Ordförande
Nämnden för kultur idrott och fritid

Svar på fråga från Patrik Ohlson (SD) om konstinköp
Patrik Ohlsson, SD, har ställt en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott
och fritid gällande kommunens konstinköp.


Till vad har dessa konstinköp använts under de senaste åren?
Kommunen har de senaste åren uteslutande köpt konstverk från
utställningarna från Galleri Moment med två syften.
1) Ängelholms kommun praktiserar inte det av staten
rekommenderade MU-avtalet (medverkan- och
utställningsersättning) utan kommunen och Ängelholms
Konstförening köper istället verk för att garantera viss ersättning
till konstnären. Om kommunen inte skulle köpa något verk
behöver utställningsersättning istället betalas ut.
2) Ängelholm växer stadigt vilket också betyder att vi får fler, eller
större, skolor, äldreboende och andra verksamhetslokaler där
denna konst placeras. Varje inköpt konstverk redovisas som ett
delegationsbeslut, och önskas mer information om de årliga
inköpta verken finns dessa de senaste tre åren under KS
2018/233, NKIF 2019/53 och NKIF 2020/4



Hur ser historiken ut över vad som hänt med denna konst när den
inte lägre används
Det finns en ständig efterfrågan på konst ute i verksamheterna, och
nyinköpt konst är ofta ”tingad” innan utställningen är slut. Om så inte är
fallet kan konstpedagogen istället välja att placera ut verk, alternativt att ha
verk att erbjuda vid förfrågningar från verksamheterna .

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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Konst som däremot inte lånat ut de senaste fem åren får avyttras enligt
kommunens Konstpolicy. Detta gjordes senast i januari 2020 då 13 verk
gallrades.

Charlotte Engblom Carlsson
Ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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Nämnden för omsorg och stöd
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NOS § 65

Dnr NOS 2020/43,

Ej verkställda beslut 2020
Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), och som inte har blivit verkställda inom tre månader från
beslutsdatum, rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterad den 28 augusti 2020
Bilaga 1. Ej verkställda beslut period 3, 2020
Föredragande tjänsteperson
Planeringschef, Ulrika Wattman
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att

godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2020

att

överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att

överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
Revisorer
Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOS 2020/43
Ytterligare
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Verksamhetsutvecklare
Helena Buhler
0431- 46 94 01
helena.buhler@engelholm.se

Nämnden för omsorg och stöd

Ej verkställda beslut period 3 2020
Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och som inte har blivit verkställda inom tre månader från beslutsdatum, rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska
rapporten delges kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterad den 28 augusti 2020
Bilaga 1. Ej verkställda beslut period 3, 2020
Utredning
Under period 3, 2020 har man inom verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa beslut
om särskilt boende enligt SoL, inom 3 månader i 2 ärende gällande parboende. Sedan rapporteringen för period 2, 2020 har:
 5 beslut kunnat verkställas
 1 beslut har avslutats
Därutöver har verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa beslut om dagverksamhet enligt SoL inom 3 månader i 13 ärenden då dagverksamheten har varit stängd pga. Covid-19 sedan
den 19 mars 2020. Sedan rapportering för period 2, 2020 har:
 1 beslut avslutats.
Verksamheten för funktionsstöd har under period 3, 2020 inte kunnat verkställa nedan redovisade beslut inom 3 månader:
 6 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
 1 beslut om bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS
 5 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 1 beslut om ledsagarservice enligt LSS, då den enskilde har avböjt under Covid-19.
 4 beslut om kontaktperson enligt LSS
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL då den enskilde har avböjt kontaktperson under
Covid-19 pandemin.
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Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och på de enskildas egen begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 månader, under period 3, 2020, i nedan
angivna beslut:
 10 beslut om daglig verksamhet enligt LSS, varav 4 verkställigheter har återupptagits under
augusti månad
 1 beslut om avlösarservice enligt LSS
Sedan rapporteringen för period 2, 2020 har följande beslut kunnat verkställas:
 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna LSS
 2 beslut om ledsagarservice enligt LSS
 3 beslut om kontaktperson enligt LSS
 1 beslut om avlösarservice enligt LSS
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att

godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2020

att

överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att

överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Filippa Kurdve
Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Verksamhet Rapporte Datum för Datum för Datum för
ring
gynnande avbrott i verkställig
verkställig het om
avser - beslut
period 2
het rapport
längre än
2020
avser
3 mån
tidigare
rapportera
d ej
verkställt
beslut
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2018-01-31
2018-04-05
2018-04-30
2019-10-03
2019-10-07
2020-01-28
2020-02-12
2020-01-10
2019-04-23
2019-04-26
2019-07-04
2020-04-20
2020-04-21
2009-09-23
2001-07-17
2001-07-17
2008-02-17
2008-02-01
2010-08-31
2002-10-01
1999-10-01
1998-06-08
1998-03-13
2008-08-07
2018-04-25
2003-06-07
2004-08-18
2019-09-23
2019-12-18
2020-01-07
2019-11-30
2019-06-28
2007-05-09
2019-11-19
2019-03-01

2020-07-01

2020-03-18
2020-03-16
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-27
2020-03-27
2020-04-21
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-19
2020-04-30
2020-03-13

2020-08-17

2020-08-12

2020-08-17

2020-08-17
2020-08-13
2020-08-19

2015-05-07 2020-05-12
2020-06-24
2020-04-09

Ärende
som
avslutas
utan att
verkställas
- datum
och orsak

Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd
Funktionsstöd

3
3
3
3
3

1989-10-01 2020-02-16
2020-01-15
2020-01-17
2020-05-08
2020-02-27 2020-04-28
2020-01-23
2020-08-13

Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg

3
3
3
3
3
3
3
3

2019-08-27
2020-02-01
2020-02-12
2020-02-13
2020-02-28
2020-03-04
2020-03-11
2020-04-02

2020-06-11
2020-05-11
2020-06-05

Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2019-07-18
2019-08-23
2019-09-16
2019-09-26
2019-10-16
2019-10-21
2019-10-23
2019-11-13
2019-11-13
2019-11-19
2019-12-12
2020-01-10
2020-01-17
2020-02-11
2020-02-19
2020-02-18
2020-03-06

2020-03-12

2020-08-01
2020-06-09
2020-05-12

2020-03-13
2020-03-13
2020-03-16

Typ av insats enligt LSS/bistånd
enligt SoL som beslutet avser

Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:8 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Ledsagarservice 9:3 LSS
Ledsagarservice 9:3 LSS
Ledsagarservice 9:3 LSS
Kontaktperson 9:4 LSS
Kontaktperson 9:4 LSS
Kontaktperson 9:4 LSS
Kontaktperson 9:4 LSS
Kontaktperson 9:4 LSS

Kontaktperson 9:4 LSS
Kontaktperson enligt SoL
Kontaktperson 9:4 LSS
Avlösarservice 9:5 LSS
Avlösarservice 9:5 LSS
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Särskilt boende enl SoL
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet
Dagverksamhet

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Tackat nej till erbj. om extern plats 191009,plats på grb i Ä-holm 200416, 200629,vill avvakta enl. gm
Beslut om förhandsbesked om boende i Ängelholm. Erbj. boende 190819, tackat nej 191111.
Tackat nej till erbj. boende 180620, 180827, 190819, tackat ja 200710, inflytt 201001
Tackat nej till erbjudande om externplacering 191111. Önskar bo på ett speciellt boende i Ä-holm
Informationsmöte 200224. Extern placering ej aktuellt.
Informationsmöte 200226. Har assistans dygnet runt, gruppboende ej aktuellt i dagsläget.
Beslutet ej äldre än 3 mån vid senaste redovisning, verkställighet tog 4,5 mån
Ängelholm har ej eget barnboende, extern placering i K-stad med planerad start 201001.
Brukaren flyttade till Ängelholm 200702. Ville avvakta med dagl verks. Till hösten, möte bokats 200903.
Daglig verks erbjuds from. 191024, 191209, 200113, 200702 2 ggr/v, brukaren avbokat el. tackat nej.
Plan.möte 190919, vill avvakta till jan 2020, kontakt 200226, 200422, avvaktar tv. Möte bokats 200909.
Skulle påbörjat sin dagliga verks 200618, uteblev, kontakt med gm v. 29, brukaren vill avvakta.
Start planerades till juni, Covid-19 försenade starten. Ny kontakt om ny plan med gm 200825.
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran
Leds. finns 200303. Brukare avbokat träff 200316. 200323 kontakt - avvaktar pga Covid-19. Träff 200910.
Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.

Avböjt kontaktperson under Covid-19
Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på vårnadshavarens begäran
Tilltänkt avlösare varit sjuk sedan april.
Viktoriagårdens vårdboende. Tackar ja 2020-06-11.
Vårdboende.Avisering 200511. Tackar ja 2020-05-11.
Vårdboende. Avisering 20200603. Tackar ja 2020-06-05
Resursbrist. Vårdboende/Parboende
Avliden 2020-08-01 /Vårdboende Karlslund 200330/ inväntade avisering parboende
Avisering vårdboende 200608. Tackar ja 200609.
Avisering vårdboende 200512. Tackar ja 200512. Inflytt 200701 pga Covid-19.
Resursbrist. Vårdboende/Parboende.
Resursbrist.Avisering 2020-01-13. Förbesök 2020-03 12 på Rönnero. Tackar ja 200312
Resursbrist. Avisering 200305. Tackar nej 200313
Resursbrist. Avisering 200305. Tackar nej 200313
Resursbrist. Aviseras 200306. Tackar nej 200316.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.
Dagverksamheten har varit stängd pga Covid-19 sedan 2020-03-19.

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-09-16
Kommunrevisionen

Plats och tid:

stadshuset, 2020-09-16, kl. 16:30-19:30

Beslutande:

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ingemar Olsson
Gunilla Hildestrand
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
RolfEkberg
Kurth Engwall

Övriga närvarande:

Rebecca Lindström, PwC, § 67
Emma Eksten, PwC, § 67
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Lisbet Enbjerde

Paragrafer: § 65 - § 71

sekreterare

Ordförande

Justerare

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-09-16
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdes datum:

2020-09-16

Datum för anslags uppsättande:

2020- 01- 2/j

Datum för anslags nedtagande:

2020- f O...- /(o

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

U n derskrift

fvtlM cft--

l

~

Uteb-agsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-09-16
Kommunrevisionen

§ 65 Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 66 Justering
Kommunrevisionen beslutar
att utse Lisbet Enbjerde till att justera dagens protokoll
§ 67 Granskning ekonomiskt bistånd

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende ekonomiskt bistånd.
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga granskningen till nästa sammanträde
§ 68 Lekmannarevision

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av intern styrning och kontroll inom
AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler.
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga projektplanen tills nästa sammanträde
§ 69 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.

Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-09-16
Kommunrevisionen

§ 70 Rapporter

Nämnden för omsorg och stöd - förslag trygghetslarm
Ks - åtgärdsplaner för budget i balans, satsning på arbetslösa ungdomar, begäran från
nämnden för idrott, kultur och fritid om utökad investeringsbudget
Miljö- och tillståndsnämnden - effekter på personalsituationen utifrån ekonomiska åtgärder
Beredning 2 - utredning angående hållbarhet
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
Revisorerna noterar att de beslut som redovisas i nämndernas protokoll brister i tydlighet
och kan vara svåra att förstå ur ett medborgarperspektiv. Föreligger förslag att revisionen
framför dessa synpunkter i skrivelse.
Kommunrevisionen beslutar
att överlämna skrivelse enligt ovanstående förslag till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till den 30
november
§ 71 Revisionsplan

Information lämnades om pågående granskningar samt begreppet grundläggande granskning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av delårsrapport.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende delårsrapport

Just. sign.

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-08-19
Kommunrevisionen

Plats och tid:

stadshuset, 2020-08-19' kl. 16:30-19:00

Beslutande:

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo

Ingemar Olsson
Gunilla Hildestrand
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Ragnar Steen
RolfEkberg
Kurth Engwall

övriga närvarande:

Charlotte Engblom Carlsson ordf, Christina Hans tål, 1:e vice ordf
samt Susanne Jönsson, 2:e vice ordf,
Nämnden för idrott, kultur och fritid, § 60
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Ingemar Olsson

Paragrafer: § 58 - § 64

sekreterare

Ordförande

Justerare

l

U tdra!l" bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-08-19
Kommunrevisionen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-08-19

Datum för anslags uppsättande:

202o- oq -o1.

Datum för anslags nedtagande:

2o2o-

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

Underskrift

oq -z~
l

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-08-19
Kommunrevisionen

§ 58 Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 59 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Ingemar Olsson till att justera dagens protokoll
§ 60 Information

Presidiet för nämnden för Idrott, kultur och fritid är kallat till dagens sammanträde enligt
särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 61 Lekmannarevision

Lekmannarevisorerna informerade om svar på lekmannarevisionens granskning och att
svaret var i enlighet med de synpunkter som framförts i rapporten.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Föreligger förslag att genomföra en granskning avseende AB Ängelholmshem samt AB
Ängelholmslokalers interna kontroll
Kommunrevisionen beslutar
att förslag till projektplan ts fram tills nästa sammanträde
§ 62 Omvärldsbevakning

Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sign.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-08-19
Kommunrevisionen

§ 63 Val av lekmannarevisor

Kommunrevisionen har fått i uppdrag att föreslå lekmannarevisorer till Ängelholms flygplats
AB. Föreligger förslag att utse Bengt Sävström till ordinarie lekmannarevisor och Ragnar
Steen som ersättare.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 64 Revisionsplan

Föreligger förslag att framöver följa överförmyndarnämndens hantering av gode mäns
förutsättningar mot bakgrund av den enkät som överförmyndarnämnden genomfört.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

l

Utd<agsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-17
Kommunrevisionen

Plats och tid:
Beslutande:

Stadshuset, 2020-06-17, kl. 16:30-20:00
Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo

Ingemar Olsson
Gunilla Hildestrand
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Ragnar Steen
Kurth Engwall

Övriga närvarande:

Stefan Marthinsson, ekonomichef§ 50
Sven-Ingvar Borgqvist, ordf, Rasmus Waak Brunkestam, 1:e vice
ordf, Lars Carlsson, 2:e vice ordf familje- och utbildningsnämnden, Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och
familj§ 51
Cornelia Pethrus, PwC §51- 52
Emma Eksten, PwC, § 52
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Oskar Funes Galindo

Paragrafer: § 48 - § 57

sekreterare

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-17
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-06-17

Datum för anslags uppsättande:

2020- 01-03

Datum för anslags nedtagande:

2020-

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

Underskrift

Just. sign.

61- .z. 1--

~hd~

dragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17
Kommunrevisionen

§ 48 Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

§ 49 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Oskar Funes Galindo till att justera dagens protokoll
§ 50 Information ekonomi

Stefan Marthinsson är särskilt kallad till dagens sammanträde för att informera om det
ekonomiska läget samt bedömda ekonomiska effekter av pandemin.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

§51 Information FUN
Familje- och utbildningsnämndens presidium är kallade till dagens sammanträde enligt
särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 52 Granskningar

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende orosanmälningar.
Kommunrevisionen beslutar
att granskningsrapporten avseende orosanmälningar överlämnas till kommunfullmäktige och
familje- och utbildningsnämnden. Kommunrevisionen önskar svar från familje- och
utbildningsnämnden senast till den 31 augusti.

Just. sign.

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17
Kommunrevisionen

Föreligger utkast till förstudie avseende registrering och hantering av inkommande
handlingar.
Kommunrevisionen beslutar
att förstudie avseende registrering och hantering av inkommande handlingar överlämnas till

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast till den 31 augusti.
§ 53 Granskning av årsbokslut
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt
revisionsberättelse för år 2019.

Kommunrevisionen beslutar
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse
för år 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
§ 54 Rqpporter från styrelser och nämnder mm
Beredning 1 -utredning politisk organisation vid höjd beredskap
Miljö- och tillståndsenheten -riskbedömning avseende hantering av inkommande handlingar
Ks - åtgärdsplan med anledning av revisionens granskning av färdtjänsten, översyn av
styrdokument avseende bolagen.
Samhällsbyggnad- bevarandeprogram för fastigheter

Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 55 Lekmannarevision
Lekmannarevisorerna informerade från bolagsstämman den 11 juni. Konstaterades att
styrelsen för AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler inte beviljades ansvarsfrihet.
Vidare informerades om att översyn kommer att ske av ägarstrukturen i bolagen.
Revisionens sammankallande redogjorde för det svar som revisionen erhållit angående
skrivelse om fastighet Söndrebalj 7:55.

Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 56 Omvärldsbevakning

Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sign.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17
Kommunrevisionen

§57 Övrigt
Revisionens sammankallande redogjorde för Länsstyrelsens tillsyn av
överförmyndarverksamheten.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sign.

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-13
Kommunrevisionen

Plats och tid:

stadshuset, 2020-05-13, kl. 16:30-19:00

Beslutande:

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ingemar Olsson
RolfEkberg
Gunilla Hildestrand
Ulla Magnusson
Ragnar Steen

övriga närvarande:

Mikael Bornandersson, interimistisk VD samt
Ulrika Sjöholm-Andersson, interimistisk ekonomichef,
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, § 41
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Ragnar Steen

Paragrafer: 39 - 47

sekreterare

Ordförande

Justerare

Ragnar Steen

l

Just. s4,>n

l

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-13
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdes datum:

2020-05-13

Datum för anslags uppsättande:

2020- 05-20

Datum för anslags nedtagande:

2020- 0(,- /8

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

Underskrift

-itrncft- ~

l Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-13
Kommunrevisionen

§ 39 Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 40 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Ragnar Steen till att justera dagens protokoll
§ 41 Information från bolaget

Interimistisk VD samt interimistisk ekonomichef för AB Ängelholmshem och
AB Ängelholmslokaler är kallade till dagens sammanträde enligt särskilt dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 42 Revisionsplan
Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av intern kontroll gällande avgifter.

Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende granskning av intern kontroll gällande avgifter
§ 43 Granskning av årsbokslut
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt

revisionsberättelse för år 2019.
Kommunrevisionen beslutar
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse
för år 2019 bordläggs

y

l Utdragsbe,tyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-13
Kommunrevisionen

§ 44 Rapporter från styrelser och nämnder mm

Beredning 1 - höjd beredskap kopplat till det politiska uppdraget
FUN - uppföljning av kostnader för familjehem mm
Ks - Svar på revisorrens granskning av lönehantering, beslut om tillsättande av chef
huvuduppdrag samhälle, förslag angående ställplatser för husbilar
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 45 Lekmannarevision

Lekmannarevisorerna informerade om aktuella frågor i bolagen.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 46 Omvärldsbevakning

Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 47 Övrigt

Revisionens sammankallande redogjorde för inkommet individärende
Kommunrevisionen beslutar
att lämna ärendet utan vidare åtgärd
Revisorrens sammankallande framförde ett tack från revisor Ulla Magnusson för
uppvaktningen i samband hennes bemärkelsedag.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

l Utdrag,be,tyrkandc

Ängelholms
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-04-14
Kommunrevisionen

Plats och tid:

Stadshuset, 2020-04-14, kl. 16:30-19:30

Beslutande:

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ingemar Olsson
RolfEkberg
Kurth Engwall
Ulla Magnusson
Ragnar Steen

Övriga närvarande:

Elisabet Kullenberg. Ordf KF, § 28 - 32
Ola Carlsson, 1 :e vice ordf KF, § 28 - 32
Robin Holmberg, ordf KS, § 28 - 32
Lis s Böcker, 1:e vice ordf KS, § 28 - 32
Lars Nyander, 2:e vice ordf KS, § 28 - 32
Stefan Marthinsson, § 28 - 32
KarinJung, § 28-32
Malin Oldby, 28 - 32
Charlie Winde, § 28 - 32
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

RolfEkberg

Paragrafer:

§ 28 - § 38

Justeringsplats och tid:

sekreterare

Ordförande

Justerare

l Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-04-14
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdes datum:

2020-04-14

Datum för anslags uppsättande:

2o2o-

Datum för anslags nedtagande:

2o2o- o~-- z;..

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

U n derskrift

ot.t~2q

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-04-14
Kommunrevisionen

§ 28 Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 29 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Rolf Ekberg till att justera dagens protokoll
§ 30 Information årsredovisning 2019

Stefan Marthinsson och Karin Jung är inbjudna till dagens möte för att presentera
årsredovisningen för år 2019.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 31 Granskning av årsbokslut

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt
revisionsberättelse för år 2019.
Kommunrevisionen beslutar
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse
för år 2019 bordläggs tills nästa sammanträde
§ 32 Granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB

Ängelholmslokaler
F öreligger utkast till granskning avseende upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem
och AB Ängelholmslokaler.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och
AB Ängelholmslokaler ska översändas till kommunfullmäktige och styrelsen för AB
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Kommunrevisionen önskar svar från styrelsen
för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler senast till den 30 juni

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-04-14
Kommunrevisionen

§ 33 Granskning av personal- och kompetensförsörjning

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende personal- och kompetensförsörjning.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av personal- och kompetensförsörjning ska översändas
till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast till den 30 juni
§ 34 Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föreligger utkast till granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska översändas till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast till den 30 juni
§ 3 5 Riskanalys

Föreligger utkast till revisionens riskanalys för 2020.
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga riskanalysen tills nästa sammanträde
§ 36 Revisionsplan

Föreligger förslag till projektplan avseende gode mäns kompetens och förutsättningar.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende gode mäns kompetens och förutsättningar
§ 37 Rapporter från styrelser och nämnder mm

FUN - samverkan angående utåtagerande barn
NOS - medborgarförslag om vårdhundar
Ks - genomlysning av organisationen
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 38 Lekmannarevision

Lekmannarevisorerna informerade om aktuella frågor i bolagen.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-11
Kornmunrevisionen

Plats och tid:

Stadshuset, 2020-03-11, kl. 16:30-20:00

Beslutande:

BengtSävström,sammankallande
Oskar Funes Galindo

Ingemar Olsson
RolfEkberg
Gunilla Hildestrand
Kurth Engwall
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde

Övriga närvarande:

Eva Sturesson, stadsjurist, § 19

Jan Klaus er säkerhetschef och säkerhetsskyddschef, § 19
Lena Östblom Hr-chef, § 21- 23
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Kurth Engwall

Paragrafer:

sekreterare

Ordförande

Justerare

K;;m, Engwill

Just. sign.

v
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Utdrags bestyrkande

§ 18 - § 27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-11
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-03-11

Datum för anslags uppsättande:

2020- 03 -)./o

Datum för anslags nedtagande:

2020-

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

o'i - If'

U n derskrift

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-11
Kommunrevisionen

§ 18 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Kurth Engwall till att justera dagens protokoll
§ 19 Information

Eva Sturesson och Jan Klauser är inbjudna till dagens möte enligt särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 20 Skrivelse till kommunrevisionen

Kommunrevisionen har tagit emot en skrivelse daterad 200305 från en medborgare med
synpunkter på den kommunala verksamheten. Föreligger förslag att kommunrevisionen
lämnar skrivelsen utan vidare åtgärd samt att råda medborgaren att vända sig till
rättsvårdande instans mot bakgrund av de synpunkter som skrivelsen innehåller.
Kommunrevisionen beslutar
att besvara skrivelsen i enlighet med ovanstående förslag
§ 21 Information

Lena Östblom, Hr-chef, är inbjuden till dagens möte enligt särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 22 Granskning av personal- och kompetensförsörjning

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende personal- och kompetensförsörjning.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av personal- och kompetensförsörjning bordläggs tills
nästa sammanträde
§ 23 Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föreligger utkast till granskning avseende det systematiska arbetsrniljöarbetet.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bordläggs tills
nästa sammanträde

Just. sign.

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-11
Kommunrevisionen

§ 24 Riskanalys

Föreligger utkast till revisionens riskanalys för 2020.
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga riskanalysen tills nästa sammanträde
§ 25 Revisionsplan

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av kommunens tjänster ur ett
medborgarperspektiv.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende granskning av kommunens tjänster ur ett
medborgarperspektiv
Föreligger förslag att en projektplan avseende gode mäns kompetens och förutsättningar tas
fram tills nästa sammanträde.
Kommunrevisionen beslutar
att förslag till projektplan avseende gode mäns kompetens och förutsättningar tas fram tills
nästa sammanträde
§ 26 Rapporter från styrelser och nämnder mm

Kommunstyrelsen - svar på revisionsrapporter
Nämnden för kultur, idrott och fritid - orosanmälan angående utfrysning och tystnadskultur
inom ungdomsidrotten
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 2 7 Övriga frågor

Revisionens sammankallande för redogjorde för inbjudan till Visionära Arenan i Malmö den
18 augusti. Förslag att Ulla Magnusson, Lisbeth Enbjerde, Rolf Ekberg, Gunilla Hildestrand,
Ingemar Olsson, Kurth Engwall, Oscar Funes Galindo och Bengt Sävström deltar.
Kommunrevisionen beslutar
att anmäla Ulla Magnusson, Lisbeth Enbjerde, Rolf Ekberg, Gunilla Hildestrand, Ingemar
Olsson, Kurth Engwall, Oscar Funes Galindo och Bengt Sävström till Visionära Arenan i
Malmö den 18 augusti

Just. sign.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-03-11
Kommunrevisionen

Revisionens sammankallande för redogjorde för inbjudan till erfarenhetsutbyte
revisionsgrupper i Örkelljunga 19 mars kl. 18:00. Förslag att Gunilla Hildestrand, Oscar
Funes Galindo och Bengt Sävström deltar.
Kommunrevisionen beslutar
att anmäla Gunilla Hildestrand, Oscar Funes Galindo och Bengt Sävström till
erfarenhetsutbyte i Örkelljunga den 19 mars

Just. sign.

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12
Kommunrevisionen

Plats och tid:

stadshuset, 2020-02-12, kl. 16:30-20:00

Beslutande:

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Furres Galindo
Ragnar Steen
Ingemar Olsson
RolfEkberg
Gunilla Hildestrand
Kurth Engwall
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde

övriga närvarande:

Elisabeth Kullenberg, ordförande kommunfullmäktige, § 11
Ola Carlsson 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, § 11
Emma Y ngvesson 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, § 11
MalinJönsson, PwC, § 12
Jörn Wahlrot, PwC, § 13
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Ulla Magnusson

Paragrafer:

Justeringsplats och tid:

sekreterare

Ordförande

Justerare

lJmt. '~

·11111'/1v

§ 1O - § 17

Ängelholms
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12
Kommunrevisionen

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Datum för anslags uppsättande:

202o-

Datum för anslags nedtagande:

2ozo- o

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, Nämndkansliets arkiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12
Kommunrevisionen

§ 1O Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Ulla Magnusson till att justera dagens protokoll
§ 11 Möte kommunfullmäktiges presidium

Möte med kommunfullmäktiges presidium enligt särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 12 Granskning av lönehantering

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende lönehantering.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av lönehantering ska översändas till kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till den
30 april.
§ 13 Förstudie samverkan vid lokalanskaffning och markexploatering

Föreligger utkast till förstudie avseende samverkan vid lokalanskaffning och
markexploatering.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förstudien avseende samverkan vid lokalanskaffning och markexploatering
§ 14 Riskanalys

Föreligger utkast till revisionens riskanalys för 2020
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga riskanalysen tills nästa sammanträde

l s~
Jmt.

l

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12
Kommunrevisionen

§ 1 5 Revisionsplan

Föreligger förslag till projektplan avseende förstudie av registratorfunktionen.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende förstudie av registratorsfunktion
Föreligger förslag till projektplan avseende ekonomiskt bistånd.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende ekonomiskt bistånd
Föreligger förslag att en projektplan avseende hantering av bygglov tas fram tills nästa
sammanträde.
Kommunrevisionen beslutar
att förslag till projektplan avseende hantering av bygglov tas fram tills nästa sammanträde
§ 16 Rapporter från styrelser och nämnder mm

Kommunstyrelsen - rapport digitaliseringsfrågor
Nämnden för omsorg och stöd - jämförelse av kostnader för egen regi contra entreprenad
avseende särskilda boenden
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 1 7 Övriga frågor

Revisionens sammankallande informerade om Visionära arenan i Malmö den 18 augusti
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
Revisionens sammankallande för redogjorde för inbjudan till erfarenhetsutbyte
revisionsgrupper i Örkelljunga19mars kl. 18:00. Förslag att Ulla Magnusson, Lisbeth
Enbjerde, Rolf Ekberg, Gunilla Hildestrand, Ingemar Olsson, Kurth Engwall, Oscar Furres
Galindo och Bengt Sävström deltar.
Kommunrevisionen beslutar
att anmäla Ulla Magnusson, Lisbeth Enbjerde, Rolf Ekberg, Gunilla Hildestrand, Ingemar
Olsson, Kurth Engwall, Oscar Furres Galindo och Bengt Sävström till erfarenhetsutbyte i
Örkelljunga den 19 mars

l s~
Just

ÄNGELHOLMS KOMMUN
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

Plats och tid

2020-01-22
stadshuset, kl16:30- 20:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sida

Beslutande

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ragnar Steen
Ingemar Olsson
RolfEkberg
Gunilla Hildestrand
Kurth Engwall
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde

Övriga deltagande

Ingela Sylwander, ordf nämnden for omsorg och stöd, § 2
Sony Rosen, vice ordf, nämnden for omsorg och stöd, § 2
Yvonne Mollet-Bengtsson, 2:e vice ordfnämnden for omsorg
och stöd,§ 2
Ulrike Deppert, Helseplan, § 3
Carl-Gustaf Fo lkeson, PwC

Utses att justera

Gunilla Hildestrand

Justeringens plats och tid

Ängelholm, stadshuset 2020-01-31

Underskrifter

Sek~teca~ c~airi ~~(~
Sammankallande

Paragraf 1 - 9

\2~=:... .L'cmJ~J) l ......

B~;;trö:Y~/ a/

Justerande ............ ............................................................. ..

Gunilla Hildestrand

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Datum för
anslags uppsättande

2020- 0:1-0~

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Elisabet Alm

~~~%--

Datum för
anslags nedtagande

2020- DJ.- ;I~

ÄNGELHOLMs KOMMUN
Kommunrevisionen

§l

Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Gunilla Hildestrand till att justera dagens protokoll

§2

Möte med nämnden för omsorg och stöds presidium

Möte med nämnden för omsorg och stöds presidium enligt särskild dagordning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

§3

Granskning av färdtjänst

Föreligger utkast till granskningsrapport avseende färdtjänst.
Kommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av färdtjänst ska översändas till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast till den 31 mars.

§4

Nämndernas interna kontroll

Föreligger utkast till granskning avseende nämndernas interna kontroll.
Kommunrevisionen beslutar
att överlämna granskning avseende intern kontroll till nämnderna för beaktande

§5

Riskanalys

Föreligger utkast till revisionens riskanalys för 2020
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga riskanalysen tills nästa sammanträde

§6

Revisionsplan

Föreligger förslag att genomföra en förstudie avseende registratorfunktionen.
Kommunrevisionen beslutar
att förslag till projektplan avseende förstudie av registratorsfunktion tas fram till
nästa sammanträde
Föreligger förslag till projektplan avseende orosanmälningar
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna förslag till projektplan avseende orosanmälningar

2

ÄNGELHOLMs KOMMUN
Kommunrevisionen

Föreligger fårslag att genomfåra en granskning av försörjningsstöd
Kommunrevisionen beslutar
att fårslag till projektplan tas fram tills nästa sammanträde

§7

Rapporter från styrelser och nämnder mm

Kommunstyrelsen- köp av särskilt boende Sommarsol
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

§8

Lekmannarevision

Föreligger fårslag till skrivelse avseende försäljning av fastigheten Söndrebalj 7:55.
Kommunrevisionen beslutar
att godkänna fårslag till skrivelse och överlämna denna till kommunstyrelsen samt
till AB Ängelholmshem för kännedom. Revisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast till den 31 mars

§9

Övriga frågor

Föreligger fårslag att revisionens sammanträde den 8 april istället flyttas till den 14
april kl16:30.
Kommunrevisionen beslutar
att revisionens sammanträde den 8 april flyttas till den 14 april kl 16:30
Sammankallande får revisionen redogjorde får inbjudan till erfarenhetsutbyte
revisionsgrupper i Örkelljunga19mars kl18:00.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen samt bordlägga frågan tills nästa sammanträde
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