
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, 2020-09-08, kl. 14:00-16.55

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

Övriga närvarande:  Filippa Kurdve, huvuduppdragschef
 Ulrika Wattman, planeringschef
 Daniel Sjölin, nämndsekreterare
 Andreas Bollvik, ekonom
 Patrik Krook, ekonom
 Lars-Göran Nilsson, ekonom
 Charlotte Sandström, myndighetschef
 Björn Klemedsson, verksamhetschef
 Helena Gottfriedson, verksamhetschef
 Richard Olsson, verksamhetschef

Utses att justera: Sonny Rosén (L), Yvonne Mollet Bengtsson (S)
Paragrafer: 60-69

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander (M)

Justerare ___________________________________________________
Sonny Rosén (L) Yvonne Mollet Bengtsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Nämnden för omsorg och stöd

Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Datum för anslags uppsättande: 2020-09-15

Datum för anslags nedtagande: 2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

60 Val av justeringspersoner

61 Godkännande av föredragningslistan

62 Information NOS 2020 2020/11

63 Ekonomisk avvikelserapport per 2020-06-30 2020/42

64 Budget 2021 2020/119

65 Ej verkställda beslut 2020 2020/43

66 Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020 2020/27

67 Motion från Lars-Olle Tuvesson m fl S om förslag att trygghetslarm ska 
ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang  

2020/57

68 Sammanträdesschema 2021 2019/142

69 Justering av vidaredelegation 2019/3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 60

Val av justeringspersoner

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) utses att justera protokollet. Datum för 
justeringen bestäms till 2020-09-14.
_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 61  

Godkännande av föredragningslistan

Inga ändringar föreslås utifrån utsänd föredragningslista.
________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 62 Dnr NOS 2020/11,  

Information NOS 2020
- Exempelärende 
- Projekt hembesök biståndshandläggare och arbetsterapeuter
- Covid-19 
- Bemanningssituationen sommaren 2020 
- Återrapportering från IVO, granskning av kommunal hälso- och sjukvård 
- Brukarundersökning funktionsstöd LSS
- Slutrapport renoveringsplan – höstens aktiviteter 
- Evakueringsplan 
- Utvärdering av trygghetsvärdar – återkoppling beslut 
- Underrättelse om tillsyn från IVO med anledning av Covid-19 
- Status särskilt boende 
- Rekrytering verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 63 Dnr NOS 2020/42 

Ekonomisk avvikelserapport per 2020-06-30 

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske 
till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat lämnas ekonomisk avvikelserapport 
per den siste juni 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-01
Ekonomisk avvikelserapport per den siste juni 2020

Föredragande tjänsteperson
Huvuduppdragschef Hälsa, Filippa Kurdve

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för juni månad.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 64 Dnr NOS 2020/119,  

Budget 2021 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 25 maj 2020 fastställt budgetdirektiv för år 2021-
2023, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och investeringsbudget.  Enligt 
anvisningar och tidplan ska varje nämnd fatta beslut om ett förslag till budget baserat på de 
fastställda rambeloppen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-01
Driftbudget 2021-2023
Investeringsbudget 2021-2023
Kvalitetsdeklarationer
Samverkansprotokoll daterat 2020-08-26
Yrkanden från Kommunal, justeringar i budget 2021, planår 2020-2022
Åtgärdsplan för en budget i balans - Hälsa

Föredragande tjänsteperson
Huvuduppdragschef Filippa Kurdve och ekonom Andreas Bollvik

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förslag till driftbudget 2021-2023

att godkänna att åtgärdsplanen för en budget i balans 2020-2022 kompletteras med två 
ytterligare åtgärder om totalt 5,8 mnkr

att i budget 2022 beakta driftkostnader för ytterligare 6 platser på Saftstationen

att godkänna förslag till investeringsbudget 2021-2023

att godkänna kvalitetsdeklarationer för 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Stefan Pivre (SD) och Rose-Marie Broman (SD), samt Yvonne Mollet Bengtsson (S), 
Mikael von Krassow (S), Barbro Widell (S) och Eva-Lena Lindell (S) meddelar att de inte 
deltar i beslutet.

Protokollsanteckningar
Stefan Pivré (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att vi kommer lägga ett eget 
budgetförslag inför 2021 och planeringsåren 2022-2023.

Yvonne Mollet-Bengtsson (S), Mikael von Krassov (S), Barbro Widell (S) och Eva-Lena 
Lindell (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslutet på nämndsnivå. Vi återkommer med ett samlat 
förslag gällande budget för 2021 och plan för 2022 och 2023 som antas i Kommunfullmäktige i 
november. 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 66 Dnr NOS 2020/27

Anmälan av delegationsbeslut NOS 2020 

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

Beslutsunderlag 
     Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2020-08-04.

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef, Ulrika Wattman

Beslut
     Nämnden för omsorg och stöd beslutar

     att  lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 67 Dnr NOS 2020/57

Motion från Lars-Olle Tuvesson m fl S om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang  

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har lämnat en motion om förslag att trygghetslarm ska ingå i 
kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att 
remittera motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterar motionen till 
Nämnden för omsorg och stöd för yttrande senast 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-03-16
Beslut KF §47 2020-02-24, Dnr KS 2020/142
Beslut NOSAU, § 38

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M) och Ann Hörnebrant Sturesson (C) yrkar att motionen skall anses 
besvarad.

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att motionen skall beviljas.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att motionen skall 
anses besvarad.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar föreslå Kommunfullmäktige

att motionen skall anses besvarad.

Stefan Pivre (SD) och Rose-Marie Broman (SD) deltog inte i beslutet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Yvonne Mollet-Bengtsson (S), Mikael von Krassow (S), Barbro Widell (S) och Eva-Lena 
Lindell lämnar följande reservation:
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd yrkar bifall till motionen. Många äldre bor idag 
kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel och hemtjänst. Att känna trygghet om 
något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel. Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i 
månaden oavsett hur många hjälpmedel man har. Ett trygghetslarm kostar 300 SEK i månaden. Ett 
trygghetslarm är den trygghet och hjälp man har för att få hjälp om något händer. Att behöva avsäga sig 
den tryggheten för att det kostar för mycket går stick i stäv med att verka för en trygg ålderdom. Ett 
trygghetslarm är att anse som ett hjälpmedel.

Protokollsanteckning:
Stefan Pivré (SD) och Rose-Marie Broman (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Budgetposten för kostnadsfria trygghetslarm vore så pass stor att den behöver övervägas i sammanhanget för 
hela kommunen och nämndens driftsbudget, av respekt för alla andra prioriteringar som behöver göras där. 
Sverigedemokraterna väljer därför att avstå ställningstagande i detta här läget. Kostnadsfria trygghetslarm 
är en av många satsningar som vi överväger i arbetet med vårt budgetförslag för Ängelholms kommun för 
2021 och plan 2022-2023.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 68 Dnr NOS 2019/142,  

Sammanträdesschema 2021

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd ska fastställa sammanträdestider för nämnden 
samt arbetsutskottet 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet, 8 augusti 2020

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

   att bestämma sammanträdesdagar för 2021 enligt nedan.

Nämnd (14.00-17.00)
19 jan
16 feb
23 mar
20 apr
18 maj
22 jun
Inget i juli
- aug
7 sep
19 okt
23 nov
14 dec

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

AU (13.15-15.00)
12 jan
2 feb
9 mar
6 apr
4 maj
8 jun
Inget i juli
24 aug
- sep
5 okt
9 nov
30 nov
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 69 Dnr NOS 2019/3,  

Justering av vidaredelegation 

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd antog ny delegationsordning den 18 februari 2020 för sina 
ansvarsområden. Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden. Nämndens 
beslutanderätt har i vissa ärenden delegerats i enlighet med delegationsordningen. I 
samband med ny antagen delegationsordning behöver justeringar göras i 
vidaredelegationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kontor Hälsa, daterat 2020-08-11
Översikt vidaredelegation  

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef, Ulrika Wattman

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås

att   notera informationen och lägga redovisningen till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
Hälsa
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