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§ 84 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Carl-Magnus Kälvestam (M) att justera dagens protokoll.  
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§ 85 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 86 Tema - Vardagsrehabiliteringsprojektet 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen om Vardagsrehabiliteringsprojektet.  
 
Sammanfattning  
 
Christina Sigvant, metodutvecklare, Katja Tillqvist, projektledare och Camilla Larsson, 
projektledare informerar om Vardagsrehabiliteringsprojektet som just nu pågår inom 
hemtjänsten. Syftet med projektet är att öka tryggheten och kvaliteten samt att ge en bättre 
livskvalitet för den enskilde brukaren.   
 
Vardagsrehabilitering innebär att tyngdpunkten i kommunal rehabilitering ligger i att 
bibehålla förmågor, fysiska, psykiska och sociala samt att hjälpa vårdtagaren utifrån de 
resurser den har. Målet är att all omvårdnadspersonal inom varje enskild hemtjänstenhet 
ska ha uppnått en ökad förståelse och kunskap om vad ett vardagsrehabiliterande 
arbetssätt innebär och hur det utförs samt att all omvårdnadspersonal ska läsa och 
tillämpa genomförandeplanen och därmed utföra detta enligt överenskommelsen med den 
enskilde brukaren.  
 
Ett vardagsrehabiliterande arbetssätt är att ha gemensamma mål och arbeta på samma 
sätt, att ge brukaren möjligheter att bibehålla sin självständighet, att arbeta ”med händerna 
på ryggen”, att våga sätta förväntningar på brukaren, att uppmuntra, dialoga och 
återkoppla mellan brukare och personal.  
 
Projektet har två projektledare som besöker samtliga hemtjänstgrupper i kommunen och 
går med personalen för att studera arbetssättet och komma med tips och idéer rörande 
vardagsrehabilitering. Det handlar mycket om dialog, reflektion samt att våga 
prova/testa/förändra.  
 
Vinst/resultat med projektet är följande: personalen dialogar och reflekterar över sitt 
arbetssätt, aktiva brukare, minskad vårdtyngd, glädje och stimulans att se människor 
utvecklas, större yrkesstolthet, ökad livskvalitet för brukaren, genomförandeplanen har en 
central roll.  
 
Projektet löper året ut. 
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§ 87 Nulägesrapport Sörgården  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen rörande Sörgården. 
 
Sammanfattning  
 
Enhetschef Gabriella Du Rietz informerar om att inbjudan till sommarvistelse på Sörgården 
2017 har gått ut i dagarna och att 10 personer hittills har anmält sig. Självkostnadspris tas 
ut för vistelsen och transporter till och från Sörgården. Övernattning erbjuds för dem som 
önskar. Planeringen utgår från hur verksamheten såg ut under 2015. Redovisning av 
verksamheten och kostnaderna ska göras till omsorgsnämnden till hösten. Redovisningen 
ska även innehålla de frivilliginsatser som görs. Nämndens ledamöter är välkomna som 
volontärer.  
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§ 88 Resultatrapport omsorgsnämnden januari-april 2017 2017/571 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport för januari-april 2017 för omsorgsnämndens verksamhet 
samt att tillsända kommunstyrelsen densamma.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson går igenom resultatrapporten där fokus ligger på 
följande: sjuktalen (arbete pågår på olika sätt som syftar till att minska sjuktalen), 
välfärdstekniken (mobil hemtjänst i Hällaryd, nyckelfri hemtjänst samt nattillsyn via 
kamera), framtidens hälso- och sjukvård (försök med tidigare hemtagning från sjukhus 
där landstinget har det medicinska ansvaret även i hemmet), arbete med önskad 
sysselsättningsgrad (höjd grundbemanning för att klara av alla planerade ledigheter inom 
den egna- eller angränsande enheter) samt inflytande och delaktighet (tydliggöra målen i 
biståndsbedömningen och kopplingen till genomförandeplanerna, förbättra 
uppföljningsarbetet på de olika nivåerna samt omarbeta och förtydliga riktlinjerna).  
 
Den största utmaningen är sjuktalen. Arbetet med att minska sjuktalen är prioriterat i hela 
förvaltningen och har tre fokusområden, den egna arbetsplatsens miljö, korttidsfrånvaro 
och rehabilitering. En annan utmaning är att hantera BICAB inom befintlig verksamhet. En 
tredje utmaning är fortsatt utveckling av välfärdstekniken.   
 
En avvikelse från fullmäktiges uppsatta mål är sjuktalen - verksamheten har inte nått 21,3 
dagar som är den hittills önskade nivån. Detta ska tas tag i på en övergripande nivå.   
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§ 89 Ekonomisk uppföljning omsorgsnämnden januari-april 2017 2017/572 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen för omsorgsnämnden för perioden januari-
april 2017.  
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till april 2017.  
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett resultat på +1 654 tkr mot budget vid årets 
utgång.  
 
De största avvikelserna mot budget finns inom verksamheterna Kansli och Äldreomsorg 
gemensamt, Stöd och service, Stöd i särskilt boende och Stöd i ordinärt boende. 
 
I överskottet inom Kansli och Äldreomsorg gemensamt finns tilldelade stimulansmedel 
från Socialstyrelsen samt ej fördelade medel som påverkar resultatet. 
 
Underskottet inom Stöd och service beror till stor del på ökade kostnader inom 
verksamheterna daglig verksamhet och personlig assistans. I daglig verksamhet är det 
volymökning och ökade hyreskostnader som påverkar resultatet. Inom personlig assistans 
beror de ökade kostnaderna på fler ärenden som tillkommit under året men även en 
förskjutning av ärenden från SFB till LSS.  
 
Inom Stöd i ordinärt boende beror bland annat underskottet på att verksamheten inte fullt 
ut anpassat sig efter utfallet av de bedömda timmarna vilket resulterat i en låg brukartid. 
Det finns även ett anpassningskrav som påverkar också resultatet negativt.  
 
Inom Stöd i särskilt boende är det framför allt kostnaden för utskrivningsklara som 
påverkar resultatet negativt. 
 
Bilagor 
 
1 Ekonomisk uppföljning ON 1701-1704 
 
Beslutet skickas till  
 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Omsorgsförvaltningens ekonomer 
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§ 90 Yttrande rörande motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV 2016/2969 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
 
att omsorgsnämnden genomför en extern utredning för att analysera konsekvenserna av 
införande av LOV i Karlshamns kommun med utgångspunkten att kunna ge god omvårdnad 
av kommunens äldre och att utredningen presenteras senast den 1 oktober 2017.  
 
att omsorgsnämnden aktualiserar och utvecklar den beslutade lokala Värdegrundsgarantin 
samt att årligen i samband med nämndens bokslut utvärdera garantin. 
 
Sammanfattning 
 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) föreslår i motion daterad 2016-08-30 att kommunfullmäktige 
ska besluta att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, (LOV) i Karlshamn. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur remitterat motionen till omsorgsnämnden 
för yttrande.  
 
Lagen om valfrihetssystem, (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009.  
LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
sina verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster 
till brukaren eller patienten. 
 
Översikt av beslutsläget 
 
SKL har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av LOV i Sveriges kommuner. 
Uppgifterna är hämtade till och med oktober 2016. 
 
•  162 kommuner har infört LOV  
•  14 kommuner har beslutat om att LOV ska införas 
•  46 kommuner har fattat beslut att inte införa LOV  
•    6 kommuner har fattat beslut om att avbryta LOV  
•  32 kommuner utreder LOV  
•  30 kommuner har inte ansökt om stimulansbidrag eller arbetat med frågan  
 
I Blekinge har Karlskrona och Ronneby kommun infört LOV. Sölvesborgs kommun har 
fattat beslut om att införa LOV. Olofströms kommun har inte ansökt om något 
stimulansbidrag. 
 
Bakgrund  
 
Omsorgsnämnden har tidigare behandlat frågan om att införa LOV i Karlshamns kommun. 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-03-26 § 40 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå en motion om att införa LOV, i avvaktan på beslut om 
eventuell ändring i lagstiftningen. Vidare föreslogs att en extern utredning skulle göras som 
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skulle belysa konsekvenserna av ett införande LOV. På omsorgsnämndens sammanträde 
2014-03-26 § 41 fattades även beslut om att inte ansöka om stimulansbidrag för 2014 för 
att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-05-05 § 68 att avslå motionen i 
avvaktan på beslut om en eventuell lagstiftning, samt att en extern utredning skulle göras.   
 
Någon vidare utredning har inte gjorts efter att beslutet om att inte ansöka om 
stimulansbidrag fattades. I yttrandet till nämnden daterat 2014-03-03 framfördes att 
förvaltningen hade påbörjat ett utvecklingsarbete inom tre områden i syfte att utvidga 
valfriheten i äldreomsorgen: kost, serviceinsatser samt IT-baserad vård och omsorg. De två 
första punkterna har genomförts och för närvarande finns möjligheten för den enskilde att 
dagligen välja mellan två olika maträtter. Serviceteam har inrättats, som vänder sig till 
enskilda med behov av enbart serviceinsatser. Projektet avseende välfärdsteknologin är ett 
pågående utvecklingsarbete.  
 
Resultat från Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen har i sin rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? – en 
jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre undersökt om det finns skillnader i 
vården och omsorgen om äldre beroende på om verksamheten drivs i enskild eller 
kommunal regi. Rapporten bygger på analyser av flera olika datamaterial och tidigare 
studier. Ett stort antal studier handlar om de äldres val av utförare i de kommuner som har 
infört valfrihetssystem. Resultaten visar att äldre ofta är positiva till möjligheten att välja, 
men många har ändå inte själva valt utförare. Anledningen är, enligt tidigare studier, att 
många äldre befinner sig i en akut situation när det är dags att välja utförare. Dessutom kan 
de ha kognitiva nedsättningar som försvårar valet. Socialstyrelsen konstaterar bl.a. att det 
finns få studier av faktiska kvalitetseffekter till följd av införande av valfrihetsmodellen. 
Socialstyrelsen anser att det kan finnas en risk för att de äldre som saknar förmåga att byta 
utförare kommer i kläm. De som har förmågan att välja bort en dålig utförare gör det, men 
de andra stannar kvar och riskerar därmed att få insatser med sämre kvalitet.  
 
I rapporten Stimulansbidrag LOV, Slutrapport 2011–2014 redovisas Socialstyrelsens 
uppföljning av stimulansbidragen och kommunernas utveckling av valfrihetssystem. Av 
rapporten framgår bl.a. att kommuner som infört valfrihetssystem ofta har begränsningar i 
sitt valfria utbud. Det kan gälla typen av insatser, tiden på dygnet eller geografiska 
avgränsningar. Tillgängligheten på utförare kan variera i en och samma kommun och i den 
meningen anser Socialstyrelsen inte att valfrihetssystemet bidrar till en mer jämlik vård 
och omsorg.  
 
En bärande idé med valfrihetssystem är att insatser av dålig kvalitet faller ur systemet, 
genom att brukarna väljer bort dem på grund av missnöje. I såväl enkätundersökningen 
som i intervjuerna framkommer dock att omval av utförare är mycket sällsynta. 
Socialstyrelsens bedömning är att frekvensen av omval inte kan ses som en indikator på 
god vård och omsorg, men inte heller som dess motsats. 
 
Socialstyrelsens jämförande studie visar en större kundnöjdhet för de friskaste äldre (med 
färre än 25 timmars hemtjänst per månad) i kommuner med valfrihetssystem enligt LOV, 
jämfört med motsvarande grupp i kommuner utan LOV. Av intervjuerna med 
biståndshandläggarna framgår till exempel att personer som är allvarligt sjuka inte 
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funderar så mycket på valfriheten, utan främst på att överleva, oavsett hur vården och 
omsorgen är organiserad. 
För de mest sjuka äldre (fler än 25 timmars hemtjänst per månad) är det ingen skillnad i 
kundnöjdhet mellan kommuner med eller utan valfrihetssystem enligt LOV. En möjlig 
tolkning kan enligt Socialstyrelsens bedömning vara att valfriheten upplevs som mer 
positiv för välbefinnandet ju lindrigare hjälpbehov man har. 
 
Bilagor 
 
1 Motion LOV 
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) yrkar att omsorgsnämnden beslutar följande: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
 
att omsorgsnämnden genomför en extern utredning för att analysera konsekvenserna av 
införande av LOV i Karlshamns kommun med utgångspunkten att kunna ge god omvårdnad 
av kommunens äldre och att utredningen presenteras senast den 1 oktober 2017 
 
att omsorgsnämnden aktualiserar och utvecklar den beslutade lokala Värdegrundsgarantin 
samt att årligen i samband med nämndens bokslut utvärdera garantin.  
 
Mötet ajourneras för gruppöverläggningar kl. 15:35-15:45. 
 
Carl-Magnus Kälvestam (M) med bifall från Irené Ahlstrand Mårlind (M) och Magnus 
Arvidsson (M) yrkar bifall till motionen samt att de övriga föreslagna att-satserna stryks.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Leif Håkanssons (S) yrkande mot Carl-Magnus Kälvestams (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 Carl-Magnus Kälvestams (M) mfl yrkande röstar NEJ 
 
Omröstning 
 
Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

JA-röst NEJ-röst AVSTÅR 

Leif Håkansson (S) ordf X   
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)  X  
Carl-Magnus Kälvestam (M)  X  
Gudrun Johansson (SD)  X  
Sirkka Kahilainen (S) X   
Inger Åkesson (C) X   
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Gun Hedlund (L) X   
Billy Månsson (S) X   
Magnus Arvidsson (M)  X  
Annica Roth (S) X   
Ellen Kragh (MP)   X 
 
Voteringen utfaller med sex JA-röster, fyra NEJ-röster och en som avstår. 
Omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Leif Håkanssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Carl-Magnus Kälvestam (M), Magnus Arvidsson (M) samt 
Gudrun Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 Planering för särskilt boende 2017/1877 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna planeringen för särskilt boende.  
 
Sammanfattning 
 
Under hösten 2017 kommer 48 lägenheter på Östralycke i Asarum och 20 lägenheter på 
Ekegården i Mörrum att vara klara för inflyttning. I dagsläget, under ombyggnaden av 
Östralycke, bedrivs boendeverksamhet för 18 boende i en paviljong som är placerad i 
anslutning till Östralycke. Dessa 18 personer ska ta i anspråk motsvarande antal av de 48 
nya lägenheterna på Östralycke.  
 
Persgården i Mörrum är ett trivsamt men omodernt och ineffektivt boende för 20 personer. 
I planen ingår att de boende på Persgården ska flyttas över till nya Ekegården. Två 
lägenheter på gamla Ekegården används idag till personalutrymmen. På nya Ekegården 
finns personalutrymmen för samtlig personal vilket gör att de två lägenheterna återigen 
kan nyttjas som särskilt boendeplatser. 
 
Sedan hösten 2016 hyr kommunen tillfälligt lokaler på sjukhuset av Landstingsfastigheter 
för korttidsplatser. Enheten, Nya Kompassen, omfattar 14 platser och planeras flyttas över 
till Persgården. Persgården består av 20 platser och där finns då ett utrymme att ha en 
reservyta för fyra boende- eller korttidsplatser. 
 
Kommunfullmäktige har beviljat medel för att utreda och kostnadsberäkna ett nytt särskilt 
boende med minst 60 lägenheter som ska ersätta de mindre och ineffektiva enheterna 
Solrosen och Perennagården samt ett ytterligare behov av cirka 36 lägenheter.   
 
Översikt antal platser: 
 
Nya Östralycke: 48 nya lägenheter 
Nya Ekegården: 20 nya lägenheter 
Gamla Ekegården: 2 lägenheter 
Totalt: 70 lägenheter att tillgå 
 
Östralycke Paviljongen: 18 lägenheter 
Från Persgården till Ekegården: 20 lägenheter 
Totalt: 38 lägenheter går till boende 
 
Tillskott jämfört med 2016: 32 lägenheter 
Reserv på Persgården: 4 lägenheter 
Totalt: 36 lägenheter att tillgå 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 92 Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 2015/124 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna revideringen av omsorgsnämndens delegationsordning.  
 
Sammanfattning 
 
Beslut kan enligt kommunallagens 6 kap 33 § delegeras till ett utskott, till en ledamot eller 
ersättare eller till en enskild tjänsteman. I omsorgsnämndens nu gällande 
delegationsordning är ett antal beslut delegerade till nämndens presidium. Därför föreslås 
nämnden besluta att i förekommande fall delegera till ordförande i stället för presidium. En 
revidering av delegationsordningen har gjorts avseende ändring av delegat från presidium 
till ordförande, se bifogat förslag.  
 
Carl-Magnus Kälvestam (M) föreslår att det läggs till en kolumn i delegationsordningen för 
att förtydliga när varje enskild delegation beslutades/ändrades.  
 
Bilagor 
 
1 Omsorgsnämndens delegationsordning reviderad 2017-05-05 
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§ 93 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om vikten av att varje enskild ledamot/ersättare 
läser sin e-post dagligen, det ingår i uppdraget som förtroendevald.   
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§ 94 Förvaltningschefens information 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande: 
 
Förvaltningen kommer att följa upp sjuktalen, sjukskrivningar samt arbetet utifrån 
bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Resultatet presenteras för 
omsorgsnämnden på sammanträdet i juni månad.  
 
Lagen om samverkan träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter 
Betalningsansvarslagen. Torill Skaar Magnusson informerar om skillnaderna mellan 
lagarna. Ett avtal om samverkan är i stort sett klart för Blekinges del, ett förslag har tagits 
fram av landstingsdirektör Peter Lilja. Diskussioner pågår och beslut beräknas fattas i 
september 2017. Alla Blekinges kommuner är med i arbetet.  
 
Anhöriga och personal på Persgården kommer inom kort att bjudas in till 
informationsmöte rörande den kommande flytten.   
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§ 95 Beslutslogg för omsorgsnämnden maj 2017 2017/1787 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna beslutsloggen för omsorgsnämnden med i förekommande fall nya 
färdigdatum 
 
att föra in den av omsorgsnämnden beslutade uppföljningsplanen i beslutsloggen 
tillsammans med ekonomiuppföljning och måluppfyllelse. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndsekreteraren har upprättat förslag till beslutslogg (uppföljning av beslut) för 
omsorgsnämnden för maj månad 2017.  
 
Den av omsorgsnämnden beslutade uppföljningsplanen ska föras in i beslutsloggen 
tillsammans med ekonomiuppföljning och måluppfyllelse.  
 
Bilagor 
 
1 Beslutslogg omsorgsnämnden maj 2017 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-05-16 

sid 19 av 32 

 

§ 96 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 1 2017 2017/1502 

 
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.  
 
En statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och 
IVO (individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 1 år 2017 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 31 gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Under samma period finns ingen 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 Bostad för 
vuxna, LSS 

2016-09-27 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2016-
10-04. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad.  

2 Boende för 
barn och unga, 
LSS 

2016-04-13 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Inköpt 
fastighet ska renoveras. Är 
på korttidsboende på 
heltid i väntan på boende.  

3 Bostad för 
vuxna, LSS 

2013-10-08 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2015-
02-25, 2015-02-26 och 
2015-12-10. Resursbrist, 
t.ex. saknar ledig bostad.  

4 Boende för 
barn och unga, 
LSS 

2016-02-23  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Inköpt 
fastighet ska renoveras. Är 
på korttidsboende på 
heltid i väntan på boende 

5 Bostad för 
vuxna, LSS 

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

2016-08-29  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2016-
12-28. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

7 Permanent 
bostad, SoL 

2015-08-12  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2015-
10-21, 2016-01-22, 2016-
04-25, 2016-08-03 och 
2017-03-22. Resursbrist, 
t.ex. saknar ledig bostad. 
Hon bor hos sin dotter. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

8 Permanent 
bostad, SoL 

2016-09-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

9 Permanent 
bostad, SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

10 Permanent 
bostad, SoL 

2016-09-28  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

11 Permanent 
bostad, SoL  

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

12 Permanent 
bostad, SoL 

2016-09-01 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

13 Permanent 
bostad, SoL 

2016-10-01 X  Verkställt. 

14 Permanent 
bostad, SoL  

2016-10-06 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

15 Permanent 
bostad, SoL 

2016-10-26  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

16 Permanent 
bostad, SoL 

2016-10-27  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
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boende klart i juni 2017. 
17 Permanent 

bostad, SoL 
2016-11-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar 

ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

18 Permanent 
bostad, SoL 

2016-11-07  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

19 Permanent 
bostad, SoL  

2016-11-16  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

20 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-01  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2017-
03-13. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

21 Annat bistånd i 
form av 
medboende,  
SoL 

2016-12-09  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2017-
03-13. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad.  

22 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-05  X Avslutat på grund av att 
den enskilde är avliden. 

23 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-16  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

24 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-19 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Söker i första 
hand särskilt boende i 
Kristianstad.  

25 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-22 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

26 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-29  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart i juni 2017. 

27 Korttidsboende
/växelvård, SoL 

2016-12-07 X  Verkställt.  

28 Korttidsboende
/växelvård, SoL 

2016-11-22 X  Verkställt.  

29 Permanent 
bostad, SoL 

2016-12-06 X  Avslutat på grund av att 
den enskilde är avliden.  

30 Bostad för 2016-08-25  X Avslutat på grund av att 
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vuxna, LSS sökanden har tagit tillbaka 
sin ansökan. 

31 Korttidsvistelse
, LSS 

2015-05-12  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande 2016-
05-17. Önskar stödfamilj 
med små barn. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
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§ 97 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-04-20 2017/570 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-04-20. 
 
Bilagor 
 
1 Protokoll KPR 2017-04-20 
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§ 98 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-04-18 2017/341 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-04-18 
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§ 99 Remissyttrande rörande ändrad användning av flerbostadshus, Marieberg 1:151 
2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande ansökan om bygglov för ändrad användning av 
flerbostadshus, Marieberg 1:151.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har hos byggnadsnämnden ansökt om bygglov för ändrad 
användning av flerbostadshus, Marieberg 1:151, Mariegården 30-32. Ansökan rör 
ombyggnad från lägenheter till boende för följande ändamål: träningslägenheter för vuxna 
missbrukare samt skyddat boende för unga missbrukare och ungdomar och familjer som 
genomgår utredning. Boendet kommer att vara bemannat av personal dygnet runt.  
 
Omsorgsnämnden har fått ärendet för yttrande med anledning av att Nya Mariegårdens 
särskilda boende för äldre ligger i anslutning till den planerade verksamheten, på 
Mariegården 48.  
 
Bilagor 
 
1 Ansökan 
2 Verksamhetsbeskrivning 
3 Planritning 
4 Situationsplan 
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§ 100 Samråd om planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn 
2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande förslag till planprogram för fastigheterna Karlshamn 
5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan) har tagits 
fram. Nu ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Den som vill lämna synpunkter ska 
göra det skriftligen senast den 28 maj 2017.  
 
Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för en god levnads- och 
boendemiljö i området och bereda väg för en eller flera detaljplaner som kommer tas fram 
efter planprogrammets antagande. Intentionen är att området avses utvecklas för bostäder, 
centrumfunktion och förskola. 
 
Bilagor 
 
1 Planprogram Sjölyckan 
2 Trafikutredning-Sjölyckan 
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§ 101 Ordförandebeslut i enskilda ärenden maj 2017 2017/568 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-05-16 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.031 
2. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.093 
3. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.097 
4. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.099 
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§ 102 Delegationsbeslut i enskilda ärenden april 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-05-16 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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§ 103 Informationsärenden maj 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-05-16 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden maj 2017 
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§ 104 Handlingar för kännedom maj 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-05-16 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag TN § 67 2017 Lasarettet 8 Tecknande av förgävesprojektering 
2 Lasarettet 8 Tecknande av förgävesprojektering 
3 Protokollsutdrag KS § 113 2017 Projektuppstart - förslag till mall för 

beslutsunderlag 
4 projektuppstart 
5 Protokollsutdrag KS § 133 2017 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 
6 Remiss_idrottspolitisktprogram_PA1 
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§ 105 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Ingen ledamot har något att rapportera.  
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§ 106 Övriga frågor  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att bjuda in patientsäkerhetsnämndens verksamhetschef 
till ett nämndsammanträde för att informera om nämndens verksamhet.  
 
Sammanfattning 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind föreslår att patientnämndens verksamhetschef bjuds in till ett 
nämndsammanträde för att informera om nämndens verksamhet. Förvaltningschef Torill 
Skaar Magnusson får i uppdrag att bjuda in verksamhetschef Cecilia Klüft.  
 
Ellen Kragh framför ett tack till nämnden för mycket god omvårdnad från en anhörig till en 
brukare som vistats på Kompassen.  
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om att det vid junisammanträdet kommer att 
behandlas ett bostadsanpassningsärende som innebär en stor kostnad för verksamheten, 
ordförande har därför valt att lyfta ärendet för beslut i nämnden.  
 
 
 
 
 


