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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:10 (ajournering kl. 14:45-15:00) 

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Berith Gustavsson Vice Ordförande (S) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 
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Tjänstgörande 
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Billy Månsson (S)  ersätter Tommy Alm (S)  
Magnus Arvidsson (M) 
Gun Hedlund (L) 

 ersätter Carl-Magnus Kälvestam (M) 
ersätter vakant (L) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Emanuel Norén (M), Annica Roth (S), Ulla Olofsson (M), Gertrud 
Solding (SD), Annacarin Leufstedt (S), Ellen Kragh (MP) 

 

Övriga: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Annika Fröberg, verksamhetschef §§ 47-49 
Agneta Lindblom Eriksson, enhetschef §§ 47-49 
Tobias Gustafsson, enhetschef §§ 47-49 
Doris Zetterkvist, verksamhetschef §§ 49-50 

 

Utses att justera: Bengt Jensen (MP)  

Paragrafer: 47-59  

Justeringsdatum:  2017-03-16 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
           Bengt Jensen 
  



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-03-15 

sid 2 av 16 

 

 
 
Anslag/Bevis 
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Datum då anslaget sätts 
upp: 
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Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 47 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Bengt Jensen att justera dagens protokoll.  
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§ 48 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden diskuterar informationen till nämnden vad gäller revisionsrapporten 
”Granskning av biståndsbedömning Karlshamns kommun”. Ordförande Leif Håkansson 
informerar om hanteringen av rapporten. Leif Håkansson tar på sig att framöver snabbare 
vidarebefordra information som kommer honom eller presidiet till del till övriga nämnden.  
 
Yrkanden 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) yrkar att ärendena nr 7-12 på dagordningen ska utgå och 
istället redovisas skriftligen till ledamöterna på annat sätt. Detta till förmån för att 
diskutera revisionsrapporten ”Granskning av biståndsbedömning Karlshamns kommun”. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till utsänd dagordning.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Leif Håkanssons (S) yrkande mot Iréne Ahlstrand Mårlinds (M) 
yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutat enligt Leif Håkanssons (S) yrkande.  
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§ 49 Tema LSS - information om verksamheten  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Enhetscheferna Tobias Gustafsson (socialpsykiatrin) och Agneta Lindblom Eriksson (LSS) 
informerar om sina respektive verksamheter.  
 
I verksamheten finns ett boendeteam som ansvarar för ett 60-tal brukare. Boendeteamet 
verkar i brukarnas egna hem och verkställer beslut enligt socialtjänstlagen. Det rör sig om 
personer med svårigheter att klara det dagliga livet och insatserna är frivilliga för den 
enskilde. Teamet möter brukare med väldigt olika funktionshinder.  
 
På Länsmansvägen finns ett boende för 13 brukare. Det rör sig om personer som har svårt 
att anpassa sig till det dagliga livet, att fungera normalt och som möter stora utmaningar i 
vardagen.  
 
Det finns en ny målgrupp för verksamheten – unga män (födda på 90-talet) med 
funktionshinder så som ADHD, autismspektrumstörningar, inslag av missbruk, våld och 
utåtagerande. Denna målgrupp har vi inte beredskap för att hantera i kommunen just nu. 
Det behövs ett bättre samarbete med landstinget för att hantera och hjälpa dessa brukare. 
Idag är det mycket som är personbundet som faller om dessa personer slutar. Ett 
ändamålsenligt boende behövs för dessa brukare. Verksamheterna försöker hitta 
alternativa sysselsättningar till dessa brukare för att de ska få ut lite av sin energi. Enskilda 
lösningar för varje individ. 
  
Vidare informeras om hur en vanlig arbetsdag för boendeteamet respektive personalen på 
boendet ser ut. Det hela handlar om stöd i vardagen. Boendet på Länsmansvägen har 
bemanning dygnet runt.  
 
Enhetscheferna menar att nämnden måste vara medveten om denna nya målgrupp, 
kommunen måste kunna hantera dem. Idag görs det kostsamma placeringar utanför 
kommunen. Önskemålet är en hemmaplanslösning.  
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§ 50 Information om städprojektet  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Doris Zetterkvist informerar om serviceteamet som är verksamma i 
samtliga särskilda boenden. Syftet är att frigöra undersköteskekompetens till 
omvårdnadsarbete. Serviceteamet startade upp sin verksamhet den 1/1 2016 och 2,8 
årsarbetare ansvarar för städning av 360 lägenheter.  
 
Den tid som frigörs för undersköterskorna används till aktiviteter. Från den 1/3 2017 
tillhör serviceteamet kommunens centrala städenhet. Medarbetarna och omsorgstagarna 
är nöjda med upplägget och arbetet. Tankar finns även på att starta ett projekt där 
hemtjänstens tvätt tvättas i de två stora tvätterierna på Östralycke och Ekegården. Tankar 
finns även på att bemanna tvätterierna med personal som av olika anledningar står långt i 
från arbetsmarknaden.   
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§ 51 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om att revisionsrapporten ”Granskning av 
biståndsbedömning Karlshamns kommun” kommer att tas upp för beslut på 
nämndsammanträdet i april. Förslag till åtgärder på kort och lång sikt kommer att lämnas.  
 
Vidare informerar ordförande om protokollet från förra sammanträdet i februari där 
punkten om Sörgården lyftes ut. Återrapportering av ärendet kommer upp för beslut vid 
nämndsammanträdet i april. Vidare diskuteras ordningsföljden på besluten i föregående 
mötes protokoll. Ordförande tar med sig frågan vid hanteringen av framtida protokoll.  
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§ 52 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
att ge presidiet och förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förslag till beslutslogg för 
omsorgsnämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Nytillträdda förvaltningschefen Torill Skaar Magnusson presenterar sig själv och sin 
bakgrund samt informerar om följande:  
 
Revisionsrapport ”Granskning av biståndsbedömning Karlshamns kommun”. Torill Skaar 
Magnusson menar att vissa saker i rapporten är värre beskrivet än det faktiskt är. 
Uppföljning är det stora bekymret, på låg, medel och hög nivå. Detta är inte enbart ett 
Karlshamnsproblem. Handläggarna har för många ärenden för att hinna med uppföljning. 
De mål vi har är alldeles för allmänt hållna, det finns för mycket tolkningsutrymme för 
respektive biståndshandläggare. Målen måste konkretiseras. Det gör det lättare för 
handläggarna att förhålla sig till riktlinjerna. Förvaltningen håller med om bedömningen 
vad gäller målen. Det finns en förbättringspotential. Det är viktigt att ha tydliga mål.  
 
Omsorgsnämnden menar att nämnden har ett ansvar i detta och vi måste komma tillrätta 
med problematiken. Det är inte acceptabelt att handläggarna har så många ärenden per 
person. Ärendebelastningen måste ses över politiskt.  
 
Vad gäller uppföljning av beslut har Torill Skaar Magnusson har fått i uppdrag att ta fram 
uppföljningspunkter till samtliga nämndsammanträden. Någonstans har det funnits ett 
glapp som medfört att nämnden inte fått information om problematiken som lyfts i 
rapporten. Torill Skaar Magnusson föreslår att verksamhetschefen för 
biståndshandläggningen framöver kommer till nämnden två gånger per år och 
återkopplar/informerar.  
 
En beslutslogg för nämndens beslut efterfrågas. Kommande beslut ska innehålla ett datum 
för återrapportering och/eller verkställande (uppföljning).  
 
Nämnden beslutar att en beslutslogg ska upprättas och att återrapportering av den ska tas 
upp som en egen punkt på dagordningen. Under en mandatperiod ska alla verksamheter ha 
behandlats i nämnden. Presidiet och förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag till 
beslutslogg.  
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§ 53 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-09 2017/570 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-09.  
 
Iréne Ahlstrand Mårlind ställer frågan hur många som har anställts med hjälp av 
stimulansmedel. Enligt Berith Gustavsson har 45 personer anställts.  
 
Magnus Arvidsson tar upp frågan om omsorgsnämndens ledamöter kan delta på den 
utbildningsdag som ska hållas för kommunala pensionärsrådet (KPR) inom 
lagstiftningarna LSS och SoL. Frågan ska ställas till förvaltningen om även ledamöter från 
omsorgsnämnden kan delta.  
 
Bilagor 
 
1 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-09 
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§ 54 Yttrande Långasjönäs 1-46 Rättarebostället 2017/145 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande förslag till detaljplan för del av fastigheten Långasjönäs 
1:46 (Rättarebostället). 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället) har 
tagits fram. Nu ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under tiden 27 februari - 21 
mars 2017. Planens syfte är att komplettera gällande ändamål för vandrarhem, möteslokal, 
camping och stugby med bostadsändamål för att möjliggöra permanentboende på 
fastigheten. Planen innebär att strandskydd inom planområdet upphävs. 
 
Byggnadsnämndens ställningstagande 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, MKB därmed inte erfordras.  
I ärendet har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats då föreslagen detaljplan kan 
komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn, på Stenbacka biblioteket i Asarum och delvis på Karlshamns 
kommuns hemsida: www.karlshamn.se/planer.  
 
Bilagor 
 
1 Samrådsbrev Långasjönäs 1-46 
2 Plankarta del av Långasjönäs 1-46 Rättarebostället 
3 Planbeskrivning del av Långasjönäs 1-46 Rättarebostället 
4 Fastighetsförteckning del av Långasjönäs 1-46 
5 Behovsbedömning del av Långasjönäs 1-46 Rättarebostället 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 

http://www.karlshamn.se/planer
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§ 55 Delegationsbeslut i enskilda ärenden februari 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-03-15 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Personalärenden, dnr 2017/273 
2. Presidiebeslut, 2017/274 
3. Ärenden inom äldreomsorg, dnr 2017/271 
4. Ärenden inom lagen LSS, 2017/272 
5. Ärenden rörande bostadsanpassning, 2017/274 
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§ 56 Handlingar för kännedom mars 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-03-15 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag KF § 10/2017 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 2016 

2 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 28 h § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 
2016 

3 Protokollsutdrag KF § 15/2017 Entledigande från uppdraget som ledamot i 
omsorgsnämnden - Marie Brodén (L) 

4 Protokollsutdrag KF § 6/2017 Anslag för utredning och kostnadsberäkning av nytt 
särskilt boende 

5 Protokollsutdrag KF § 4/2017 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
6 Program för uppföljning och insyn - SKL 
7 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
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§ 57 Informationsärenden mars 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-03-15 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden mars 2017 
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§ 58 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att omsorgsnämndens verksamheter framöver bjuder in respektive kontaktpolitiker till 
planerade besök.  
 
Sammanfattning 
 
Ingen ledamot har något att rapportera.  
 
Ordförande tar upp frågan om att nämnden inte kommit igång med dessa besök på ett bra 
sätt. Emanuel Norén föreslår att verksamheterna i stället bjuder in kontaktpolitikerna till 
ett planerat besök. En planering av kontaktpolitikerbesök bör göras i början av varje år.  
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§ 59 Övriga frågor  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
att uppdra åt förvaltningschefen att vid nästa nämndsammanträde återrapportera hur 
joursystemet fungerar. 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att vid nästa nämndsammanträde återrapportera kring 
körkortsfrågan.  
 
Sammanfattning 
 
Irene Ahlstrand Mårlind informerar nämnden om ett telefonsamtal hon fått från polisen för 
en tid sedan rörande ett äldre par i kommunen som uppträtt förvirrat där polisen inte 
lyckats få kontakt med någon ansvarig i kommunen. Irene Ahlstrand Mårlind ställer frågan 
vem som har jour inom omsorgsnämndens verksamheter. Någon regelrätt jour finns inte 
men sjuksköterskorna är i tjänst dygnet runt. Förvaltningschefen får i uppdrag att till nästa 
nämnd återrapportera hur joursystemet fungerar.  
 
Bengt Jensen lyfter hur frågan om hur förvaltningen arbetar med körkortsfrågan vad gäller 
personal inom omsorgen. Torill Skaar Magnusson får i uppdrag att informera om detta vid 
nästa nämndsammanträde.  
 
 
 
 
 


