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§ 24 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Inger Åkesson att justera dagens protokoll.  
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§ 25 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 26 Tema hemtjänsten - information om verksamheten  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
att omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera kring arbetet med att 
minska ohälsotalen/sjukfrånvaron samt kring arbetet med måluppfyllelse. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Ulrika Johannesson Olsson, enhetschef Linda Eriksson och enhetschef 
Karl-Henrik Bulandr presenterar sig och dagens tema – hemtjänsten och dess 
verksamheter.  
 
Utgångspunkt för insatser är Socialtjänstlagen. Den viktigaste grundstenen är brukarfokus. 
Verksamheten utgår från den enskildes behov, den enskilde ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande över planeringen av beviljade insatser – hur och när hjälp och 
stöd ska ges. 
 
Förhållningssätt och bemötande är avgörande utifrån brukarfokus – att ha brukaren i 
fokus. Kontaktmannaskapet och genomförandeplanen är grundläggande och bärande delar 
utifrån brukarfokus och delaktighet och inflytande. 
 
Allt som utförs ska ha sin utgångspunkt i en beslutad insats. Följande insatser finns: 
Omvårdnadsinsatser – personlig omvårdnad 
Service insatser - t ex städ, tvätt, inköp, matdistribution, promenad, social samvaro 
Trygghetsinsatser – telefonservice, tillsyn, trygghetslarm 
Övriga insatser – avlösning i hemmet, ledsagning, dagverksamheterna Tärnan och 
Forsgården.  
 
Stöd i ordinärt boende består av åtta enheter. Enheterna består av geografiska 
hemtjänstenheter som är lokaliserade i de olika kommundelarna samt en enhet med 
nattpatrullens verksamhet. I verksamheten finns också dagverksamheterna Tärnan och 
Forsgården organiserade, enheterna är belägna i centrala Karlshamn respektive Mörrum. 
 
I Stöd i ordinärt boende finns åtta enhetschefer och ca 250 medarbetare i 
hemtjänstenheterna. Under en månad utförs 7105 besök vilket genererar 2835 timmar på 
en enhet. 
 
För att verksamheten ska fungera dagligen krävs logistik och planering. 
Planeringsansvariga har uppdrag att sköta bl a planering, detta görs i systemet Laps Care.  
Digitala nycklar ”personal lås” – minimerar körtid och personalen slipper hantering av 
nycklar. Tjänstelegitimation för ordinarie personal och vikarier säkerställer att brukarna 
kan känna sig trygga med vem som kommer. Mobiltelefon används till personallås, men ger 
också möjlighet att kontakta kollegor om händelser uppstår, hanteras på ett klokt sätt – 
både hos brukaren och t ex vid bilkörning. Mobilhemtjänst – social dokumentation kan 
göras direkt i mobilen.  
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Andra viktiga funktioner är Trygg hemgång och serviceteam.  
Verksamhetens utmaningar är rekrytering av behörig personal, avancerad vård i hemmet, 
ohälsotalen/sjukfrånvaron samt olika målgrupper. Styrkorna är struktur, engagerade 
medarbetare, goda resultat i Öppna jämförelser samt värdegrund.  
 
Omsorgsnämnden önskar återrapportering kring arbetet med att minska 
ohälsotalen/sjukfrånvaron samt kring arbetet med måluppfyllelse. Presidiet tar en dialog 
med förvaltningschefen kring när denna återrapportering kan ske.  
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§ 27 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson tackar all personal i verksamheterna för ett mycket bra arbete 
under 2016. Detta goda arbete har lett till det positiva resultatet i bokslutet.  
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§ 28 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Tf förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att dagens nämnd blir hennes 
sista som förvaltningschef. Den nya förvaltningschefen Torill Skaar Magnusson tillträder 
den 1 mars.  
 
Arbetet med att dela omsorgsförvaltningen pågår och Ulrika Nordén Johansson kommer att 
vara tf förvaltningschef för förvaltningen för arbete och välfärd åtminstone under mars 
månad.  
 
Det har rekryterats en verksamhetschef till det nya verksamhetsområdet som omfattar 
HSL, biståndshandläggning och hemtjänst. Hon heter Rebecca Welander.  
 
Det kommer att rekryteras en ny verksamhetschef med ansvar för stöd i särskilt boende. 
Doris Zetterkvist kommer från den 1 juli arbeta som verksamhetsutvecklare.  
 
Vad gäller situationen kring utskrivningsklara på sjukhuset är läget fortsatt ansträngt.  
 
Annika Fröberg idag verksamhetschef för Stöd och service, kommer att börja som 
verksamhetschef för Stöd i ordinärt boende efter Ulrika Johannesson Olsson som slutar den 
3 mars. Rekrytering pågår av ny verksamhetschef för Stöd och Service. 
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§ 29 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-01-09 2017/341 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll 2017-01-09 
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§ 30 Resultatrapport och bokslut omsorgsnämnden 2016 2017/571 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna bokslut för omsorgsnämnden 2016.  
 
att godkänna omsorgsnämndens resultatrapport bokslut 2016. 
 
att godkänna skrivelse angående överskottsreglering bokslut 2016 för omsorgsnämnden 
samt sända den vidare till bokslutsberedning.  
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomerna Joakim Hörnell och Emma Gustafsson presenterar det ekonomiska resultatet 
för omsorgsnämndens verksamhet samt gör en fördjupad ekonomigenomgång.  
 
Omsorgsnämnden visar på ett positivt resultat på 14 090 tkr för 2016. Föregående 
uppföljning påvisade ett positivt resultat på 6 245 tkr. 
 
Bilagor 
 
1 Resultatrapport omsorgsnämnden 2016 
2 Missiv bokslut omsorgsnämnden 2016 
3 Överskottsreglering omsorgsnämnden 2016 
4 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för år 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ekonomer 
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§ 31 Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL samt ej 
verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4 2016 2017/204 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även 
beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
(individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 4 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 29 gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Under samma period finns 1 beviljad insats som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO.  
 
Antal Typ av bistånd Besluts-

datum/avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt/annan 
kommentar 

1 Permanent bostad, 
SoL 

2015-08-12  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2015-10-21, 2016-01-
22, 2016-04-25 och 
2016-08-03. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

2 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-04  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-03-11 och 2016-
06-20. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

3 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-22  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-04-04 och 2016-
10-17. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

4 Permanent bostad, 
SoL 

2016-03-21  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-05-25. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
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ledig bostad. 
5 Permanent bostad, 

SoL 
2016-04-18  X Den enskilde har tackat 

nej till erbjudandet 
2016-06-27.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

6 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-19  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-06-28.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

7 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-01 X  Verkställt 2016-12-12.  

8 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-01  X Verkställt 2016-12-11.  

9 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-05  X Verkställt 2016-10-30.  

10 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-06  X Verkställt 2016-11-23. 

11 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-20  X Verkställt 2016-10-25.  

12 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-15 X  Verkställt 2016-12-29.  

13 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-16 X  Verkställt 2016-12-30.  

14 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-29  X Verkställt 2016-12-22.  

15 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-29  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-12-28.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

16 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-01 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

17 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-01  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

18 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

19 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-02  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

20 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

21 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

22 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

23 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-28  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
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24 Boende för barn 
och ungdomar, LSS 

2016-02-23  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Fastighetskontoret har 
fått i uppdrag att köpa in 
en lämplig bostad.  

25 Boende för barn 
och ungdomar, LSS 

2016-04-13 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Fastighetskontoret har 
fått i uppdrag att köpa in 
en lämplig bostad. 

26 Bostad för vuxna, 
LSS 

2013-10-08 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2015-02-25, 2015-02-26 
och 2015-12-10. 

27 Bostad för vuxna, 
LSS 

2015-04-17 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Planerad 
inflyttning till ny bostad 
under 2017.  

28 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-08-25  X Resursbrister, t.ex. 
saknar ledig bostad.  

29 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-09-27 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
2016-10-04.  

30 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-06-30 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-01-25 
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§ 32 Revidering av delegationsordningen avseende ekonomi och administration för 
socialnämnden och omsorgsnämnden 2014/3025 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna föreslaget tillägg i delegationsordningen. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns behov av att fortlöpande revidera den nyligen antagna och mycket detaljerade 
dokumenthanteringsplanen. Därför föreslås nämnden att följa kommunstyrelsens beslut 
(KS § 260/2016) att delegera löpande uppdateringar till administrative chefen. Besluten 
ska liksom övriga beslut fattade på delegation återrapporteras till nämnden. 
 

Ärende   Delegat (ersättare anges inom parantes) 
 

A Allmänt 
 

3 Fortlöpande revideringar av  Administrativ chef 
 antagen dokumenthanteringsplan (Kommunjurist) 
 

Anmärkning: Beroende på förändringar i lagstiftningar, förändrat 
arbetssätt/system efter samråd med eller anvisningar från Sydarkivera. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-02-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrative chefen 
Kommunjuristerna 
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§ 33 Revidering av riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen rörande 
verkställighet/genomförande av beslut 2014/3887 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna revideringen av riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen rörande 
punkten verkställighet/genomförande av beslut.  
 
Sammanfattning 
 
I omsorgsnämndens riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen finns en punkt med 
rubriken ”Verkställighet/genomförande av beslut” som lyder:  
 
”Ansvaret för att verkställa beslut om biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen åvilar 
enhetschefen. Verkställigheten skall präglas av ett socialt synsätt. Förhållningssättet och 
insatserna inriktas på konsekvenserna av sjukdom eller ett funktionshinder. 
Genomförandet av insatserna inriktas på att personalen tillsammans med den enskilde 
skall försöka bevara, utveckla, förändra och skapa livsstrategier för att individuellt hantera 
olika livssituationer. Ett socialt synsätt innebär också att den enskildes möjlighet att 
deltaga i sin egen omsorg och vård skall fokuseras”. 
 
Denna punkt föreslås kompletteras med följande tillägg:  
 
”När antalet utförda hemtjänsttimmar kommer upp i en nivå om 120 timmar per månad 
ska biståndshandläggare vid uppföljning överväga att erbjuda den enskilde särskilt boende 
som insats. En helhetsbedömning ska alltid göras, med hänsyn till den enskildes önskemål, 
insatsens lämplighet och kostnad i varje enskilt fall”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-02-09 
 
Bilagor 
 
1 Revidering av riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen rörande 

verkställighet/genomförande av beslut 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Verksamhetschef Lavona Johansson 
Verksamhetschef Ulrika Johannesson Olsson 
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§ 34 Arbetsmiljörapport för omsorgsnämnden 2016 2017/535 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa arbetsmiljörapport 2016 för omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
 
att utöka rapporteringen till omsorgsnämnden rörande arbetsmiljö till två gånger per år.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-02-22 skriftlig arbetsmiljörapport för omsorgsnämnden 
2016. Rapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
sjukfrånvaro per nämnd och arbetsskador för omsorgsnämndens verksamhetsområde 
under år 2016. 
 
Omsorgsnämnden önskar utöka rapporteringen rörande arbetsmiljö från en gång per år till 
två gånger per år.  
 
Bilagor 
 
1 Uppföljning SAM 2016 ON 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsförvaltningens personalutvecklare 
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§ 35 Yttrande över landstingsmotionen "Landstinget bör initiera och utreda möjligheten till 
att etablera hospice i länet" 2016/4494 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt tillställa landstinget detsamma. 
 
Sammanfattning 
 
Landstingsstyrelsens beslutade den 12 december 2016 att återremittera motionen 
”Landstinget bör initiera och utreda möjligheten till att etablera Hospice i länet” (dnr 
2015/00305). I anslutningen till återremitteringen önskas svar från länets kommuner 
enligt nedan. 
 
”Kommunperspektivet bör fördjupas. Frågan om det finns intresse hos kommunerna att 
delfinansiera ett gemensamt Hospice i Blekinge bör besvaras tydligare. Beskrivningen av 
kommunernas strategier för utvecklingen av sina delar i den palliativa vården bör 
utvecklas ytterligare.” 
 
Strategin för den kommunala delen av den palliativa vården är främst att vården ska 
bedrivas enligt närhetsprincipen och i den enskildes hem. Den vård och omsorg som 
bedrivs ska utformas enligt behov och önskemål av palliativ vård tillsammans med den 
enskilde och närstående. Deras behov och önskemål ska beaktas så långt som möjligt. 
Medarbetarnas arbetssätt bygger på en värdegrund som innebär närhet, kunskap och 
empati. 
 
Hemsjukvården och den palliativa omvårdnadsenheten samarbetar både med landstingets 
palliativa specialistteam och med primärvården för att tillförsäkra den enskilde god vård 
och omsorg. Den kommer att kompletteras med den planerade landstingsverksamheten 
ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). 
 
Med hänvisning till detta anser omsorgsförvaltningen att det inte finns något intresse av att 
delfinansiera den i motionen föreslagna verksamheten. 
 
Bilagor 
 
1 Brev till kommunerna 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (M) med bifall från Irené Ahlstrand Mårlind (M), Ulla Olofsson (M) och 
Laila Johansson (M) yrkar att kommunen är med och delfinansierar den i motionen 
föreslagna verksamheten.  
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förvaltningens yttrande. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Leif Håkanssons (S) yrkande mot Emanuel Noréns (M) mfl yrkande 
och finner att omsorgsnämnden beslutat enligt Leif Håkanssons (S) yrkande. 
 
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: 
 
Ledamot som vill bifalla Leif Håkanssons (S) yrkande röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Emanuel Noréns (M) mfl yrkande röstar NEJ 
 
Omröstning 
 
Ledamöter/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst AVSTÅR 
Leif Håkansson (S) ordf X   
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)  X  
Berith Gustavsson (S) X   
Gudrun Johansson (SD) X   
Sirkka Kahilainen (S) X   
Laila Johansson (M)  X  
Inger Åkesson (C) X   
Billy Månsson (S) X   
Emanuel Norén (M)  X  
Annika Roth (S) X   
Ulla Olofsson (M)  X  
 
Voteringen utfaller med sju JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Leif Håkanssons yrkande. 
 
Reservationer 
 
Emanuel Norén (M), Irené Ahlstrand Mårlind (M), Ulla Olofsson (M) och Laila Johansson 
(M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Landstinget Blekinge 
Verksamhetschef Doris Zetterqvist 
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§ 36 Yttrande - samråd om strategiskt program för Hällaryd 2017/145 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att omsorgsnämnden ser positivt på att boendeformer för äldre har uppmärksammats i 
förslaget till strategiskt program för Hällaryd.  
 
att i övrigt inte ha något att erinra mot förslaget till strategiskt program för Hällaryd. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun, Stadsmiljöavdelningen, har tagit fram ett förslag till strategiskt 
program för Hällaryd. Under tiden 6 februari 2017 till 31 mars 2017 ges tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget.  
 
Under samrådstiden finns förslaget på kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer 
och på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt Hällaryds bibliotek.  
 
Bilagor 
 
1 Strategiskt program för Hällaryd - samråd 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 37 Yttrande - granskning av detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 
67:1 m fl 2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande granskning av detaljplan för fastigheterna Mörrum 
67:74 och del av Mörrum 67:1 m fl.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 
(Höralyckan), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun har tidigare varit ute på samråd. Nu 
har kommunen bearbetat förslaget utifrån information och synpunkter som framkommit. 
Under tiden 20 februari – 17 mars 2017 ges tillfälle att lämna synpunkter på det 
bearbetade förslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som 
kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet 
att lämna synpunkter. 
 
Syftet med planläggningen är att bekräfta befintliga förhållanden samt möjliggöra en 
utökning av byggrätten och verksamheten för fastigheten Mörrum 67:74. Inom 
planområdet finns vägsamfälligheten Mörrum S:7. 
 
Under granskningstiden finns planhandlingarna (plankarta, planbeskrivning, 
sammanställningar och bemötanden av samrådssynpunkter, fastighetsförteckning, 
grundkarta, beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning och översiktlig naturvärdesbedömning) utställda på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt tillgängliga på biblioteket i Mörrum och 
även delvis på kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer 
 
Bilagor 
 
1 Underrättelse om granskning av detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av 

Mörrum 67:1 m fl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 38 Yttrande - samråd ändring av stadsplan B50 i Asarum, fastigheten Tegelbruket 5 
2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande ändring av stadsplan B50 i Asarum, fastigheten 
Tegelbruket 5.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplan B50 i Asarum, för fastigheten 
Tegelbruket 5. Från och med den 20 februari till och med den 13 mars 2017 ges tillfälle att 
lämna synpunkter på förslaget. Syftet med planändringen är att möjliggöra för handel- och 
kontorsändamål. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL, och att 
en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte erfordras. 
 
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer, på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt på Stenbacka bibliotek i Asarum. 
 
Bilagor 
 

1. Information från byggnadsnämnden, samråd om ändring av stadsplan B50 i 
Asarum, Tegelbruket 5 

2. Behovsbedömning MKB Ändring av stadsplan B50 i Asarum 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 39 Yttrande - detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 mfl, 
Östralycke 2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och del av 
Asarum 3:2 mfl. (Östralycke), Asarum.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. 
(Östralycke), Asarum, Karlshamns kommun sänds nu ut på granskning. Under tiden 
20 februari - 12 mars 2017 ges nu tillfälle att lämna synpunkter på granskningsförslaget. 
Syftet med detaljplanen är att ändra ändamål och justera detaljplanen för byggnation som 
genomförs under 2016-2017 samt pröva en utökning av byggrätten. Detta för att skapa 
förutsättningar för en mer flexibel markanvändning som kan möta ökande behov inom 
skola, vård, bostäder, handel och kontor. 
 
Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn, Stenbacka bibliotek i Asarum och på Karlshamns kommuns hemsida 
www.karlshamn.se/planer 
 
Bilagor 
 

1. Underrättelse granskning av ny detaljplan för Östralycke, Asarum 
2. Sammanställning av samrådssynpunkter Asarum 3.19, del av Asarum 3.2, 

Östralycke 
3. Plankarta granskning Östralycke Asarum 
4. Planbeskrivning Asarum 3_19 och 3_2 granskningshandling 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 40 Ordförandebeslut februari 2017 2017/653 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-02-22 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Ordförandebeslut arbetskläder inom omsorgsförvaltningen 
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§ 41 Delegationsbeslut i enskilda ärenden januari 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-02-22 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Personalärenden, dnr 2017/273 
2. Presidiebeslut, dnr 2016/4507, 2017/274 
3. Ärenden inom äldreomsorg, dnr 2017/271 
4. Ärenden inom lagen LSS, 2017/272 
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§ 42 Handlingar för kännedom februari 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-02-22 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag KS § 23 Ändring av namn på förvaltningen för social 

utveckling 
2 Samrådsredogörelse del av Karlshamn 4-1 
3 Sammanställning av synpunkter och klagomål per den 31/12 2016, särskilt 

boende 
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§ 43 Informationsärenden februari 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-02-22 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden 170221 
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§ 44 Domar och beslut i enskilda ärenden februari 2017 2017/244 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-02-22 nedanstående domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Bilagor 
 

1. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö målnr 4057-16, bistånd i form av 
anhörigvårdare, dnr 2016/4025 

2. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö målnr 3705-16, korttidsboende, dnr 
2016/3619 
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§ 45 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Inget att rapportera.  
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§ 46 Övriga ärenden  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med information gällande antal 
sjukgymnaster i verksamheten, fördelat på ordinärt och särskilt boende.  
 
Sammanfattning 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind ställer en fråga angående sjukgymnaster i verksamheten. Hur 
många är de och hur är de fördelade vad gäller ordinärt och särskilt boende?  
 
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med information 
gällande antal sjukgymnaster i verksamheten, fördelat på ordinärt och särskilt boende.  
 
Beslutet skickas till 
 
Tf förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
 
 


