
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-17 

 
 

 
 

 
Nämnden för omsorg och stöd 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2022-05-17, kl. 14:00 – 16:00 
 
Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande 

Sonny Rosén (L) 
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 
Katrina Dakouri (M) 
Mikael von Krassow (S) 
Maths Kjellin (M) 
Rose-Marie Broman (SD) 
Katarina Nilsson (KD) 
Stefan Pivré (SD) 
Barbro Widell (S) 
Eva-Lena Lindell (S) 
Lennarth Svensson (M) ersätter Wiveca Britzén (M) 
Carin Olsson (C) ersätter Ann Hörnebrant-Sturesson (C) 
 

Ersättare: Britt-Inger Tinnert (M) 
Mimmi Heinegren (SD) 
Therese Ingvarsson (SD) 
Fanny Krumlinde Handreck (S) 
Christian Hedman (S) 
Rasmus Korsvall (S) 
 

Övriga närvarande: Ida Lundblad, utvecklare, § 61 
Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook, ekonomer, § 62 
Björn Klemedsson, verksamhetschef § 62 
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef §§ 62-63 
Joakim Freij, tf verksamhetschef §§ 62 
Ulrika Wattman, planeringschef 
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 

Paragrafer: 59-74 
 
 
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: 2022-05-20 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-13 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 59  

Val av justeringspersoner 

Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) väljs att justera dagens 
protokoll. 

Protokollet justeras digitalt fredagen den 20 maj 2022. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 60  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen läggs med godkännande till handlingarna. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 61  

Information om semesterrekrytering 

Utvecklare Ida Lundblad är samordnare för semesterrekrytering av verksamhetens 
behov av vikarier. 

Den aktivitet som gett bäst resultat är värvningsbonusen på 1000 kronor som man 
får om man tipsar någon som blir anställd. 76 personer saknas ännu till sommaren 
jämfört med 120 personer för två veckor sedan. 
 
Huvuduppdraget arbetar, utöver värvningsbonus, med marknadsföring på 
exempelvis bussar och på sociala medier.  
Parallell planering pågår med kommunens HR-enhet. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 62 Dnr. NOS 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport april 2022  

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 april 2022. 

Beslutsunderlag 
•  Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-15 
•  Ekonomisk avvikelserapport april 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Lars-Göran Nilsson 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna ekonomisk avvikelserapport för 2022 april månad. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Hälsa 
• Ekonomerna 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 63 Dnr. NOS 2021/116 

Framtidens mat 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har gett huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att utreda 
framtidens mat och återkomma till nämnden med en rapport under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 3 maj 2022, § 27 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-04-25 dnr NOS 2021/116 
• Rapport – Framtidens mat i ordinärt boende – Insats matdistribution, 2022-04-

25  
• Bilaga 1 Bilaga 1. Omvärldsbevakning matdistribution 2017 
• Beslut Nämnden för omsorg och stöd 2021/116 § 60 den 22 juni 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Verksamhetschef Helena Gottfriedson 

Yrkande 
Sonny Rosén (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna rapport - Framtidens mat i ordinärt boende – Insats matdistribution, 
samt 

att ge chef för huvuduppdrag Hälsa i uppdrag ta fram förslag till hur rapportens 
intentioner kan implementeras. Uppdraget ska återrapporteras november 2022. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kontoret Hälsa 
• Verksamhetschef Helena Gottfriedson 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 64 Dnr. NOS 2022/108 

Återrapportering av kontaktpolitikerbesök  

Vårens kontaktpolitikerbesök har handlat om att besöka de verksamheter som 
behövt ersättningslokaler efter branden på Södra sjukhusområdet i Ängelholm 

Ingela Sylwander (M), Sonny Rosen (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
informerar om besök på Villa Havsglimt i Skummeslövsstrand den 6 maj. 
Ersättningsboende för Solängen. 

Christian Hedman (S) och Lennart Svensson (M) informerar om besök på 
korttidsvistelse för barn och unga i Strövelstorp den 4 maj 

Mikael von Krassow (S)  informerar om besök på korttidstillsyn på Nyhemsskolan 
den 9 maj.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 65  

Information om branden på Södra sjukhusområdet 

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att kommunstyrelsen förväntas 
besluta den 25 maj om ersättningslokaler för Solängens vårdboende. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 66 Dnr. NOS 2022/86 

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2022 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får 
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning, så kallad 
habiliteringsersättning, till dem som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta för att öka motivationen till 
deltagandet i daglig verksamhet men även till att uppmuntra fler kommuner att 
införa habiliteringsersättning. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 3 maj 2022, § 28 
• Tjänsteutlåtande från Huvuduppdrag Hälsa, daterad den 7 april 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna utbetalning av tillfälligt utökad habiliteringsersättning för  
deltagare i daglig verksamhet enlig LSS vid två tillfällen under 2022,  
i augusti och i december månad, baserat på faktisk närvaro. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
• Ekonom Lars Göran Nilsson  
• Tf verksamhetschef Joakim Freij 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 67  

Information om benämning av Nybrovägen 7 

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att personal, boende och 
organisationer knutna till det nya gruppboendet vill att benämningen på boendet 
ska vara Nybrovägen 7. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 68 Dnr. NOS 2022/6 

Ej verkställda beslut period 1-4 

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 ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-04-29. 
• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 2, 2022 (tom. 2022-03-31) 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2022, 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Revisorer och Kommunfullmäktige 

12



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 69 Dnr. NOS 2021/56 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om kön till särskilt boende är 21 
personer. Ingen har väntat mer än tre månader. 

Vidare informeras om att kommunens korttidsplatser är fullbelagda och att platser 
köps utanför kommunen. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 70  

Information uppföljning av verksamheten på Humana 
Sommarsol  

Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att den handlingsplan som sträcker 
sig fram till den 20 maj stäms av varje vecka. Utifrån brister i verksamheten är ett 
vitesföreläggande utskickat som har blivit bestridet. 

Oannonserad tillsyn gjordes i verksamheten efter påsk.  
Ordförande Ingela Sylwander informerar om sitt besök på Sommarsol. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 71 Dnr. NOS 2022/7 

Sammanställning av Lex Sarah period 1, 2022 

Ärendebeskrivning 
För personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med 
funktionsnedsättning råder rapporteringsskyldighet avseende såväl risk för 
missförhållanden som missförhållanden. Bestämmelserna om Lex Sarah finns i 
Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vid 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska 
anmälan ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med Lex Sarah är 
att verksamheten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska åtgärdas för att 
förhindra att liknande händelser inträffar igen. Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt 
att kontinuerligt redovisa inkomna rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah till 
Nämnden för omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Huvuduppdrag Hälsa daterat den 8 april 2022 
Bilaga 2, sammanställning Lex Sarah period 1, 2022 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna den redovisade sammanställningen av Lex Sarah period 1, 2022  
(tom 2022-03-31). 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef UW 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 72 Dnr. NOS 2022/8 

Sammanställning av Lex Maria, period 1 2022 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-05-09 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att godkänna redovisning om Lex Maria period 1, 2022 

 

Beslutet ska expedieras till 
Filippa Kurdve chef huvuduppdrag Hälsa 
Björn Klemedsson verksamhetschef Uppdrag och stöd 
Ulrika Wattman planeringschef Hälsa 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 73 Dnr. NOS 2022/4 

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 
april 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2022-05-02 
• Bilaga 1, Avidentifierade beslut SoL, april 2022. 
• Bilaga 2, Avidentifierade beslut LSS, april 2022. 
• Hyresförhandling överenskommelse 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

att  lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef UW 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 74 Dnr. NOS 2022/5 

Anmälan av inkomna, utgående och upprättade 
handlingar 

• Protokoll från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-06 
• Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2022-04-06 
• Beslut KS - Ekonomisk rapport februari 
• Beslut KF 2022-04-25 - Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 

kommunens nämnder och styrelser 2021 
• Beslut KF 2022-04-25 - Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att ha tagit del av inkomna, utgående och upprättade handlingar. 
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