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Annica Roth (S) §§ 60-62 
Billy Månsson (S) §§ 63-83 
Margareta Norander (L) §§ 64-83 
Magnus Arvidsson (M) §§ 73-83 

 Tommy Alm (S) 
Tommy Alm (S) 
Gun Hedlund (L) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Ulla Olofsson (M), Gertrud Solding (SD), Annacarin Leufstedt (S), 
Marco Paulsson (M), Ellen Kragh (MP) §§ 60-81 

 

Övriga: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Tommy Nyberg, PwC §§ 60-62 
Joakim Hörnell, ekonom §§ 62-64 
 

 

Utses att justera: Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) §§ 60-72, Magnus Arvidsson §§ 73-83  

Paragrafer: 60-83 

Justeringsdatum:  2017-05-03 
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 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
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§ 60 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) att jämte Magnus Arvidsson (M) justera dagens 
protokoll.  
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§ 61 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
- punkt rörande rapport från kontaktpolitiker på initiativ av Carl-Magnus Kälvestam (M). 
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§ 62 Svar rörande granskningsrapport "Granskning av rutinerna för biståndshandläggning" 
2017/1076 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förvaltningschefens svar rörande revisionsrapporten ”Granskning av rutinerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen” som sitt eget samt tillsända revisorerna 
detsamma.   
 
att godkänna föreslagen uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2017-2018. 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förändrade riktlinjer avseende 
insatser inom äldreomsorgen till nämndens sammanträde i augusti 2017.  
 
Bakgrund 
 
Konsult Peter Nyberg från PwC föredrar rapporten ”Granskning av rutinerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen”. 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun genomfört 
en granskning av rutinerna för biståndshandläggningen inom äldreomsorgen med syfte att 
kontrollera huruvida omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig handläggning inom 
äldreomsorgen. 
 
Rapporten pekar på brister när det gäller nämndens uppföljning av biståndsbeslut inom 
flera delar i äldreomsorgen, det saknas dels tydliga rutiner och riktlinjer, dels en 
systematisk och fungerande uppföljning av biståndsbesluten inom äldreomsorgen. 
 
Vidare påpekar granskaren att målen i biståndsbesluten saknar en tydlighet, att 
genomförandeplanerna är av skiftande kvalitet, att det saknas internkontrollplan både när 
det gäller biståndsbedömningen och genomförandeplanerna. 
 
Rapporten berör hela händelseförloppet från att den enskilde inkommer med en ansökan 
till hur nämnden följer upp och säkerställer att hen får de insatser som har beviljats. 
 
Bedömning 
 
En granskning av biståndshandläggningen genomfördes av en fristående konsult under 
våren 2015 och redovisades till omsorgsnämnden i juni 2015. Granskningen rörde enbart 
biståndshandläggningen i sig och inte verkställigheten och följsamheten i besluten vilket 
skiljer sig från den aktuella rapporten som tar upp hela kedjan av händelser. 
 
En genomgång av genomförandeplanen görs årligen inom förvaltningen av respektive 
verksamhetschef, vilket inte framgår av revisionsrapporten. Enligt verksamhetscheferna 
sker en kontinuerlig förbättring av genomförandeplanerna men cheferna instämmer i att 
det saknas tydliga målbeskrivningar samt att de har skiftande kvalitet. 
Förvaltningen instämmer i att riktlinjerna bör uppgraderas och tydliggöras, att det saknas 
tydliga målformuleringar i biståndsbesluten samt att besluten är långa. Då 
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målformuleringarna är generella är dessa omöjliga att följa upp och de blir svåra att 
förhålla sig till i genomförandeplanen. 
 
Förvaltningen avser att påbörja ett förbättringsarbete med utgångspunkt i 
revisionsrapportens utlåtande. Förbättringsarbetet kommer att ha både ett kortsiktigt och 
ett långsiktigt perspektiv. Vissa delar så som att göra en plan för uppföljning kan läggas 
fram till omsorgsnämnden redan vid kommande sammanträde och revidering av riktlinjer 
och rutiner kan tas upp på sammanträdet i september eller oktober. Arbetet med tydliga 
målformuleringar i myndighetsbeslut och genomförandeplaner kommer att kräva ett 
längre perspektiv, då det kommer att behövas utbildningsinsatser och implementering nya 
arbetsmetoder. 
 
Bilagor 
 
1 Omsorgsnämndens uppföljningsplan 2017-2018 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 63 Ekonomisk uppföljning januari-mars 2017 2017/572 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari-mars 2017 rörande 
omsorgsnämndens verksamhetsområde.  
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-26 presenterar ekonom Joakim Hörnell den 
ekonomiska uppföljningen för januari-mars 2017 rörande omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Bilagor 
 
1 Ekonomisk uppföljning januari-mars 2017, omsorgsnämnden 
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§ 64 Föreningsbidrag 2017 för omsorgsnämndens verksamhetsområde 2017/772 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fördela föreningsbidrag för omsorgsnämndens verksamhetsområde inom budgetram 
2017 enligt förslag.  
 
att beslutet att tilldela föreningsbidrag till PRO – Samorganisation i Karlshamn gäller under 
förutsättning att föreningen inom en månad kompletterar sin ansökan med en 
verksamhetsplan.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har beslutat om riktlinjer för föreningsbidrag, ON § 74 2015-05-27.  
 
Bilagt finns sammanställning av sökt föreningsbidrag för 2017. Finansiering ska ske genom 
budgeterade medel för föreningsbidrag. 
 
Nedanstående föreningar har ej lämnat fullständiga underlag: 
• PRO – Samorganisation i Karlshamn har ej inlämnat verksamhetsplan för innevarande år. 
• Ringamåla Röda Kors Krets har ej inlämnat revisionsberättelse för föregående år. 
 
Ovanstående föreningar har kontaktats för komplettering av ej inlämnade underlag. 
 
Bilagor 
 
1 Missiv Föreningsbidrag 2017 
2 Föreningsbidrag 2017 ON 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Leif Håkansson yrkar bifall till förslaget samt bifall till att tilldela PRO – 
Samorganisation i Karlshamn föreningsbidrag under förutsättning att föreningen inom en 
månad kompletterar sin ansökan med verksamhetsplan. 
Berith Gustavsson (S) och Gudrun Johansson (SD) yrkar bifall till förslaget.    
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Joakim Hörnell 
Berörda föreningar 
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§ 65 Ordförandens information / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om följande: 
 

 en beslutslogg för omsorgsnämnden är framtagen och från och med nästa 
sammanträde kommer den upp för godkännande, som en återkommande punkt.  

 
 vad gäller mobiltelefoner och användandet av dem under nämndens sammanträden 

ska ledamöternas telefoner vara avstängda eller satta på ljudlöst.  
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§ 66 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande:  
 

 Gällande Östralyckeprojektet: den nya delen av Östralycke beräknas vara 
färdigställd i juni månad. På grund av semestrar kommer inflyttning i den nya delen 
att ske i september månad.  

 Vidare vad gäller Östralyckeprojektet: den 1 juni ska KABO och kommunens 
fastighetschef enas om en beräkningsmodell för ny hyra. Omsorgsnämnden ska 
sedan ta ställning till om de vill gå vidare med projektet eller avbryta. Går nämnden 
vidare ska den uppdra åt tekniska nämnden att besluta att firmatecknaren får 
teckna ett avtal åt dem. Sedan ska tekniska nämnden besluta om att firmatecknaren 
får teckna avtalet. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden har möte samma dag, 
14 juni, och ärendet måste upp i respektive nämnd och måste därför omedelbart 
justeras. Omsorgsnämnden måste sedan begära pengar för ökade driftskostnader 
från det att den nya etappen av Östralycke är färdigt dvs. årsskiftet 18/19. För att 
komma vidare i processen är det inget krav att beslut finns om ökade budgetramar 
för omsorgen förrän i 2019 års budget. 

 
 Gällande platser i särskilt boende: genomgång av hur det ser ut vad gäller antalet 

platser i särskilt boende och korttidsboende framöver samt förslag på hur man kan 
använda de platser/boenden som finns. Återkommer med skriftlig information och 
förslag till beslut till nästa sammanträde.  

 
 antalet sjukgymnaster som är anställda i kommunen. Det är för närvarande svårt att 

rekrytera sjukgymnaster.  
 

 Det finns en styrgrupp bestående av tjänstemän från kommun och landsting som 
arbetar med ett projekt som innebär att ta hem patienter från sjukhus innan de är 
utskrivningsklara. Landstinget har fortfarande ansvaret trots att patienten vårdas 
hemma. Återkommer med mer information framöver.  

 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-04-26 

sid 12 av 29 

 

§ 67 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid 2017/351 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad gäller att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.  
 
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med en handlingsplan till nämndens 
sammanträde i oktober månad 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson ger bakgrunden till ärendet.  
 
I syfte att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges 
socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram bifogad rekommendation.  
 
Bakgrunden till framtagandet av rekommendationen är att regeringen våren 2016 avslog 
Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. 
Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och 
individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle 
finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  
 
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det att den enskildes behov 
ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare 
stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL 
tagit fram bifogad rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i 
förnyelse- och förbättringsarbetet.  
 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande fyra 
punkter: 
1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap 

 
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 
1. Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 
2. Länsgemensamma dialoger 
3. Workshops 
4. Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer 
5. Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 
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Bilagor 
 
1 Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 68 Utveckling av undersköterskerollen 2017/1488 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att organisera verksamheten så 
att uppdraget för undersköterskor i äldreomsorgen kan renodlas till att gälla vård- och 
omsorgsuppgifter. 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återrapportera ärendet i november månad.  
 
Sammanfattning 
 
Äldreomsorgen har över tid utvecklats från att ha varit en form av serviceverksamhet till 
att i stor utsträckning ha blivit en verksamhet med inriktning på vård och omsorg. 
Kommunerna i Sverige blev sjukvårdshuvudmän i samband med ÄDEL-reformen 1992 då 
alla Sveriges kommuner växlade över sjukhemmen till kommunal regi. När det gäller 
hemsjukvården har växlingen skett succesivt i de olika länen där Blekinge genomförde 
växlingen av ansvaret för hemsjukvården 2013. Förutom att kommunerna har blivit 
sjukvårdshuvudmän har utvecklingen gått mot att allt fler svårt sjuka vårdas hemma. 
Denna förändring gör att kravet på kompetens har blivit mer påtagligt. 
 
Sedan flera år tillbaka har omvårdnadsprogrammet inte varit ett förstahandsval när det 
gäller gymnasieutbildning för ungdomar. Skolorna har haft svårt att fylla 
utbildningsplatserna då ungdomar inte har sett undersköterskeyrket som attraktivt. Ett 
försök att göra yrket mer attraktivt kan vara att låta undersköterskorna i äldreomsorgen få 
fokusera på vård- och omsorgsarbetet och låta annan personal ta hand om övriga 
serviceuppgifter. 
 
Kommunen kommer att behöva rekrytera ett antal undersköterskor inom de närmaste 
åren, dels för att klara av det ökade omvårdnadsbehovet och dels för att kunna återbesätta 
tjänster vid pensionsavgångar. 
 
Bedömning 
 
Till följd av samhällets utveckling där personer med omfattande omvårdnadsbehov ska 
kunna leva och bo som andra, friska, personer har den kommunala äldreomsorgen 
förändrats från att ha varit en form av serviceverksamhet till att i stor utsträckning ha 
blivit en verksamhet med inriktning på vård och omsorg. För att kunna upprätthålla, 
säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten krävs en förändring när det gäller att 
nyttja och utveckla den kompetens som finns i organisationen på ett mer effektivt sätt än 
vad som görs idag.  Förvaltningen vill kunna utreda möjligheten att organisera arbetet på 
ett mer ändamålsenligt sätt utifrån ett kompetensperspektiv. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 69 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
2016/2015 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementena för omsorgsnämnden och 
nämnden för arbete och välfärd justeras så att ansvaret för LSS-verksamheten flyttas från 
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
att budgeten för verksamheten överförs från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och 
välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 juni 2016 har 
omsorgsförvaltningen delats i två förvaltningar. I enlighet med det beslutet är 
omsorgsförvaltningens uppdrag stöd, omsorg och vård av äldre personer, personer med 
utvecklingsstörning, personer med fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning samt dem 
som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Uppdraget för förvaltningen för arbete och 
välfärd är att ansvara för arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration, 
flyktingmottagande och ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, individ- och 
familjeomsorg, familjerätt samt budget- och skuldrådgivning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 om nya reglementen för nämnderna då bland 
annat ansvaret för arbetsmarknad överfördes till socialnämnden från kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10 om nytt namn för socialnämnden till nämnden 
för arbete och välfärd i syfte att harmoniera med nämndens breddade uppdrag. 
 
När det gäller familjerätten beslutade kommunfullmäktige 2016-03-10 att den 
verksamheten ska överföras till Cura. 
 
De nya förvaltningsledningarna har på uppdrag av kommundirektören sett över om den 
nya organisationen behöver justeras. Vid denna översyn har man funnit att det finns stora 
fördelar med att flytta LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete 
och välfärd. Det skulle innebära att förvaltningarnas verksamhetsuppdrag riktas mot en 
och samma nämnd. Ledningen kan också konstatera att målgruppen för nämnden för 
arbete och välfärd är mer lik LSS-verksamheten än målgruppen gällande äldreomsorg. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Leif Håkansson yrkar bifall till förslaget 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Yttrande rörande Idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-2022 2017/681 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna folkhälso- och ANDT-strategens förslag till yttrande rörande Idrottspolitiskt 
program för Blekinge 2018-2022.  
 
Sammanfattning 
 
Region Blekinge har tagit fram ett förslag till Idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-
2022 för att visa vilken roll idrotten har i samhället och dess möjligheter att utvecklas i 
regionen. Syftet med programmet är att främja samarbeten och skapa en plattform från 
vilken idrotten genom samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas.  
 
Region Blekinge har sänt förslaget på remiss till Blekinges samtliga kommuner. 
Karlshamns kommuns folkhälso- och ANDT-strateg har sammanställt ett 
kommungemensamt yttrande utifrån synpunkter som inhämtats från berörda 
verksamheter, se bilaga 1.  
 
Bilagor 
 
1 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 
2 Inbjudan till remiss Idrottspolitiskt program 
3 Remiss_idrottspolitisktprogram_PA1 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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§ 71 Förordnande av nya personuppgiftsombud 2017/1562 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att förordna kommunjurist Annabel Cifuentes och nämndsekreterare/jurist Cecilia 
Bernhardsson till personuppgiftsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) PuL föreskriver att behandling av personuppgifter som är 
helt eller delvis automatiserade ska anmälas till tillsynsmyndigheten, (Datainspektionen) 
innan sådan behandling genomförs. Om den personuppgiftsansvarige dvs. styrelsen och 
nämnden, har anmält till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och vem 
det är, behöver anmälan om behandling av personuppgifter inte göras. 
Personuppgiftsombudet ska bl.a. ha till uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige, 
dvs. styrelsen och nämnderna behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.  
 
Samtliga nämnder förutom valnämnden beslutade 2011 att förordna Jens Odevall, 
administrativ chef till personuppgiftsombud. Jens Odevall har nu föreslagit att rollen som 
personuppgiftsombud ska flyttas över till kommunens jurister.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson 
Administrativ chef Jens Odevall  
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§ 72 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-02-10, 2017-02-14 och 
2017-03-06 2017/341 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga protokollen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-02-10 
2 Protokoll 2017-02-14 
3 Protokoll 2017-03-06 
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§ 73 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-03-02, extramöte 2017/570 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från Kommunala pensionärsrådets extramöte 2017-03-02. 
 
Bilagor 
 
1 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-03-02, extramöte 
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§ 74 Yttrande samråd om förslag till detaljplan för fastigheterna Helsingborg 15 och 16 
2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande förslag till detaljplan för fastigheterna Helsingborg 15 
och 16, Karlshamn, Karlshamns kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheterna Helsingborg 15 och 16. 
Planens syfte är att, med hänsyn tagen till fastigheternas höga kulturhistoriska värde, 
möjliggöra utökad byggrätt på gården, bekräfta gatuhusets befintliga läge och reglera vilka 
förändringar som kan göras av gatuhuset och på fastigheten i övrigt. Avsikten är att 
möjliggöra såväl bostäder som centrumändamål. 
 
Under tiden 27 mars - 21 april 2017 finns tillfälle att lämna synpunkter. Förslaget finns 
tillgängligt på Rådhuset, på stadsbiblioteket och delvis på kommunens hemsida 
www.karlshamn.se/planer.  
 
Bilagor 
 
1 Behovsbedömning 
2 Fastighetsförteckning 
3 Grundkarta 
4 Information från byggnadsnämnden 
5 Planbeskrivning 
6 Plankarta 
7 Utlåtande Helsingborg 15_16 Karlshamn 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 

http://www.karlshamn.se/planer
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§ 75 Yttrande detaljplan för del av fastigheten 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), Asarum, Karlshamns kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av del av fastigheten Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället), 
Asarum, Karlshamns kommun, har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 3 - 24 april 
2017 ges tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. 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. 
 
Under granskningstiden finns handlingarna utställda på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i 
Karlshamn, på Stenbacka bibliotek i Asarum och delvis på Karlshamns kommuns hemsida 
www.karlshamn.se/planer. 
 
Bilagor 
 
1 Planbeskrivning del av Långasjönäs 1-46 granskning 
2 Plankarta del av Långasjönäs 1-46 
3 Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter del av Långasjönäs 1-46 
4 Underrättelse om granskning del av Långasjönäs 1-46 
5 Fastighetsförteckning del av Långasjönäs 1-46 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggnadsnämnden  
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§ 76 Yttrande detaljplan del av Hästaryd 1:2 2017/145 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande förslag till detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:2 
m.fl. (Jössarinken), Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken), Mörrum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län, har tidigare varit ute på samråd. Under 
granskningstiden 10 april – 8 maj 2017 kan du lämna synpunkter på det bearbetade 
förslaget.  
 
Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet, idrottsanläggning, och att 
möjliggöra för utveckling av denna. För att verksamheten ska kunna utvecklas i olika 
riktningar medges även skol-, kontors-, och handelsändamål. Samfällighet för dike finns 
inom planområdet. 
 
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen 
miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Planförslaget finns utställt för granskning på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn och på Mörrums bibliotek samt delvis på 
kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer. 
 
Bilagor 
 
1 Kontrollerad fastighetsförteckning Hästaryd 1-2 mfl 
2 Kungörelse om granskning Hästaryd 1-2 
3 Planbeskrivning del av Hästaryd 1-2 
4 Plankarta del av Hästaryd 1-2 
5 Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1-2 m.fl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
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§ 77 Ordförandebeslut i enskilda ärenden april 2017 2017/568 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-04-26 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö med anledning av ej verkställt beslut, mål nr 

129/17, dnr 2016/1025 
2. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av ej verkställt 

beslut, dnr 2017/764 
3. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.062, dnr 

2017/274 
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§ 78 Domar och beslut i enskilda ärenden april 2017 2017/244 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-04-26 nedanstående domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö målnr 4044-16, ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2016/263 
2. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö målnr 2435-16, särskilt boende enligt 

socialtjänstlagen, SoL, dnr 2016/2484 
3. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö målnr 3762-16, särskilt boende enligt 

socialtjänstlagen, SoL, dnr 2016/2641 
4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att avsluta ärende rörande tillsyn 

av särskilda boendet Östralycke, dnr 2016/3979 
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§ 79 Delegationsbeslut i enskilda ärenden mars 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-04-26 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Personalärenden, dnr 2017/273 
2. Ärenden inom äldreomsorg, dnr 2017/271 
3. Ärenden inom lagen LSS, 2017/272 
4. Ärenden rörande bostadsanpassning, 2017/274 
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§ 80 Informationsärenden april 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-26 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden april 2017 
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§ 81 Handlingar för kännedom april 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-04-26 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag KS § 81/2017 Nämndernas uppföljning av Intern kontroll 2016 
2 BUS IK skolplacering 2016 uppf 
3 Byggnadsnämnden2070221 
4 Fritidsnämnden20170221 
5 GN IK info marknadsföring 2016 uppf 
6 KN IK hot och våld 2016 uppf 
7 Omsorgsnämnden20170221 
8 Socialnämnden20210221 
9 Tekniskanämnden2070221 
10 ÖFN Internkontroll 2016 
11 Kopia av Kopia av KS uppföljning kontroll bokslut 2016 
12 Protokollsutdrag KF § 39/2017 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Marco 

Paulsson (M) 
13 Protokollsutdrag KF § 42/2017 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i 

omsorgsnämnden - Gun Hedlund (L) och Margareta Norander (L) 
14 Protokollsutdrag KS § 95/2017 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott samt boksluts- budgetdagar 2018 
15 Protokoll Cura Individutveckling 170324 
16 Protokollsutdrag KF § 76 2017 Entledigande från uppdraget som ersättare i 

omsorgsnämnden - Sofia Olsson (S) 
17 Protokollsutdrag KF § 55 2017 Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2016 
18 Protokollsutdrag KF § 73 2017 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 
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§ 82 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Carl-Magnus Kälvestam (M), Ulla Olofsson (M) och Marco Paulsson (M) informerar om ett 
kontaktpolitikerbesök de har gjort på Nya Östralycke. Ledamöterna är imponerade av 
miljön, både inne och ute, det är ljust och fint. Enhetschef Silvia Nichifor får beröm. 
Personalen har en kör som sjunger för brukarna, det finns aktiviteter varje dag. 
  
Bengt Jensen (MP) informerar om att Östralycke har anhörigdagar dit anhöriga bjuds in till 
en måltid och uppträde, syftet är stimulans och aktivering av de boende. Har en positiv bild 
av Östralycke.  
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§ 83 Övriga frågor  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Inga övriga frågor.  
 
 
 
 
 


