
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-11-23

Nämnden för omsorg och stöd

Plats och tid: Hörsalen på Järnvägens museum , 2021-11-23, kl. 14:00 – 15:45

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

Ersättare: Britt-Inger Tinnert (M)
Carin Olsson (C)
Ingvar Rydberg (MP)
Christian Hedman (S)
Rasmus Korsvall (S)

Övriga närvarande: Björn Klemedsson, verksamhetschef
Rickard Olsson, verksamhetschef
Daniel Bergholm, välfärdstekniksamordnare
Andreas Bollvik, ekonom
Ulrika Wattman, tf chef Hälsa
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare

Paragrafer: 94-102

Protokollet är digitalt justerat av:

Ingela Sylwander, Ordförande
Sonny Rosén, Justeringsperson
Yvonne Mollet Bengtsson, Justeringsperson
Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-11-26

Datum för anslags nedtagande: 2021-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 94   

Val av justerare

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) väljs att justera dagens
protokoll. Protokollet justeras digitalt den 26 november 2021.

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 95   

Godkännande av dagordning

Dagordningen läggs med godkännande till handlingarna.

____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § Paragrafnr. Dnr. NOS 2021/200

Välfärdsteknik inom Huvuduppdrag Hälsa

Verksamhetschef Björn Klemedsson inleder punkten med att presentera 
Utvecklingsenheten som startade i november 2020. Syftet med enheten är bland 
annat att stärka verksamheterna och att samla kompetenserna för att möjliggöra 
bättre utveckling och att ha fokus på välfärdsteknik, digitalisering och 
kompetensförsörjning.

Välfärdstekniksamordnare Daniel Bergholm informerar om att välfärdsteknik har 
som syfte att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 
för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Den 
förändrade demografin, utmaningar med rekryteringar och förändrade krav på 
kommunen gör att ny teknik kan användas för att öka självständighet och bidra till 
förhöjd livskvalitet och delaktighet. Daniel informerar om olika tekniker som redan 
finns idag och vilka möjligheter som finns framöver.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 97 Dnr. NOS 2021/56

Information från huvuduppdrag Hälsa

Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar om att samtliga brukare som 
tackat ja till tredje dosen av Covid-19 vaccin har fått den. Nu erbjuds personalen 
detsamma.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 98 Dnr. NOS 2021/2

Ekonomisk avvikelserapport oktober

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, april, juni och oktober varje år. 
Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat 
lämnas ekonomisk avvikelserapport per den siste oktober 2021.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12
- Ekonomisk avvikelserapport oktober 2021

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Andreas Bollvik

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för oktober 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Ekonomerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 99 Dnr. NOS 2020/66, NOS 2020/67, KS 2019/328

Evakuering av särskilda boenden i Ängelholms 
kommun, etapp 2

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planering av 
renoveringar av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Bakgrunden till beslutet 
är att de flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-
talet och att det föreligger anmärkningar från både räddningstjänst och 
arbetsmiljöverk. 

Etapp 1, med evakuering av Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga, påbörjades 
under hösten 2020 och färdigställdes under våren 2021. Under våren 2021 fattade 
Kommunfullmäktige beslut om åtgärder för resterande särskilda boenden, d.v.s. 
vilka som har värden som gör dem lämpliga att renovera, kan vara lämpliga att riva 
till förmån för nybyggnation eller är aktuella att avveckla. Nämnden för omsorg 
och stöd uppdrog i samband med detta, åt chef Hälsa, att se över befintliga 
avtalstider med privata utförare av särskilda boenden i Ängelholms kommun, i syfte 
att matcha antagen renoveringsplan.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 november 2021, § 61
• Protokoll från facklig samverkan 2021-11-11
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 6 september 2021
• Beslut Kommunfullmäktige den 22 februari 2021 §43, 2019/328
• Beslut NOS den 19 januari 2021§4, 2020/67
• Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Föredragande tjänsteperson
Tf chef Hälsa Ulrika Wattman



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förslag på evakuering etapp 2,

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

att   uppdra åt chef Hälsa att teckna tilläggsavtal med nuvarande entreprenör på 
Solängen för perioden 2023-01-01 och fram till att nytt särskilt boende på 
Fridhem planeras stå klart

att beakta merkostnader för tilläggsavtal avseende drift av Solängen, i avvaktan 
på evakuering till Fridhem, i budget 2023-2024, samt

att beakta merkostnader i samband med evakuering av fyra särskilda boenden 
2023-2024.

Beslutet ska expedieras till
• Chef Hälsa
• Planeringschef Hälsa
• Ekonom Hälsa
• Kommunala Pensionärsrådet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 100 Dnr. NOS 2019/60

Val av ny ersättare i kommunala pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2019, § 19, valde Nämnden för omsorg och stöd ledamöter och 
ersättare till kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Då Klas Lundh (S) har 
avsagt sig uppdraget i nämnden ska ny ersättare väljas till kommunala 
pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2021

Yrkande
Yvonne Mollet Bengtsson (S) föreslår att Barbro Widell (S) väljs till ny ersättare i 
kommunala pensionärsrådet.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att som ny ersättare i kommunala pensionärsrådet välja Barbro Widell (S)

Beslutet ska expedieras till
• Den valda
• Sekreterare KPR



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 101 Dnr. NOS 2021/4

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt 
anmälas till Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i 
oktober 2021.

Beslutsunderlag
• Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2021-11-15
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, oktober 2021.
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, oktober 2021

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att  lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef UW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 102 Dnr. NOS 2021/5

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar

 Beslut KF 2021-10-25 - Uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en plan 
för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till. Bilaga.

 Beslut KF 2021-10-25 - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag 2020

 Beslut KF 2021-08-30 - Val av ledamot i nämnden för omsorg och stöd på 
vakant plats  

 Kommunala handikapprådet 2021-11-03 Protokoll
 Kommunala pensionärsrådet 2021-11-03 Protokoll

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att ha tagit del av informationen.


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut NOS 2021-11-23
Val av justerare

	Godkännande av dagordning
	Beslut NOS 2021-11-23
Godkännande av dagordning

	Välfärdsteknik inom Huvuduppdrag Hälsa
	Beslut NOS 2021-11-23
Välfärdsteknik inom Huvuduppdrag Hälsa

	Information från huvuduppdrag Hälsa
	Beslut NOS 2021-11-23
Information från huvuduppdrag Hälsa

	Ekonomisk avvikelserapport oktober
	Beslut NOS 2021-11-23
Ekonomisk avvikelserapport oktober

	Evakuering av särskilda boenden i Ängelholms kommun, etapp 2
	Beslut NOS 2021-11-23
Evakuering av särskilda boenden i Ängelholms kommun, etapp 2
	Sida 1
	Sida 2


	Val av ny ersättare i kommunala pensionärsrådet
	Beslut NOS 2021-11-23
Val av ny ersättare i kommunala pensionärsrådet

	Anmälan av delegationsbeslut 
	Beslut NOS 2021-11-23
Anmälan av delegationsbeslut 

	Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar 
	Beslut NOS 2021-11-23
Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar 


