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§ 110 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Gudrun Johansson (SD) att justera dagens protokoll.  
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§ 111 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 112 Återrapportering rörande förvaltningens joursystem  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen rörande förvaltningens joursystem.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetscheferna Annika Fröberg och Doris Zetterqvist informerar om 
omsorgsförvaltningens joursystem. Det finns en jourorganisation med chef i beredskap. 
Syftet är att kunna avhandla de arbetsmiljöfrågor som inte kan vänta till dagen efter. 
Jouren är först och främst till för personalen. Chef i beredskap har ca 50 störningar per år, 
det rör sig om konsulteringsbehov, det har inte varit några allvarliga händelser. För 
närvarande har vi en chef i beredskap, ett rullande schema med 10 personer. Cheferna har 
beredskap under en vecka, fredag-torsdag och är sedan beredskapslediga dagen efter de 
går av beredskapen.   
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§ 113 Uppföljning sjuktal, sjukskrivningar samt arbetet utifrån Arbetsmiljöverkets 
författningssamling  

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten rörande sjuktal, sjukskrivningar samt arbetet utifrån 
Arbetsmiljöverkets författningssamling.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetscheferna Annika Fröberg och Doris Zetterqvist informerar om sjukfrånvaron 
hos personalen i ordinärt och särskilt boende. Trenden är att sjukfrånvaron minskar totalt 
sett i förvaltningen.  
 
Verksamhetscheferna redovisar även frisknärvaron i förvaltningen. Delar i detta arbete är 
rätt till heltid, att våga rekrytera, flexibla arbetstider, friskvårdstimme, arbetsglädjegrupp, 
arbete med relationer i grupperna, arbetskläder, företagshälsovård, byta 
semesterdagstillägg mot lediga dagar, personalklubb, utbildningar, mötesplatser, 
närvarande chef, utveckling av chefsuppdraget, chefer i beredskap, mentor till nyanställda, 
tydliga rutiner/riktlinjer, trivselpengar.  
 
Gällande organisatorisk och social arbetsmiljö – alla chefer ska ha kompetens i 
systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal och arbetsmiljö. På enheternas 
arbetsplatsträffar finns en stående punkt med på dagordningen rörande arbetsmiljö. Nya 
och gamla riktlinjer kommuniceras och arbetsmiljöronder genomförs årligen.  
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§ 114 Föreningsbidrag omsorgsnämnden 2017, komplettering 2017/772 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fördela föreningsbidrag till Demensföreningen i Karlshamn enligt förslag inom 
budgetram 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har beslutat om riktlinjer för föreningsbidrag, ON § 74 2015-05-27.  
 
På nämndens möte 2017-04-26, § 64, togs beslut om fördelning av föreningsbidragen för 
2017. Vid det mötet fanns ingen ansökan från Demensföreningen i Karlshamn. 
Demensföreningens ansökan och handlingar rörande föreningsbidrag hade inkommit till 
kommunen, men hade hamnat hos samhällsbyggnadsförvaltningen istället för hos 
omsorgsförvaltningen. Ansökan är på 50 tkr, kvar i budget att fördela finns 35 tkr. 
 
Bilagt finns sammanställning av de av nämnden beviljade föreningsbidrag för 2017. 
Finansiering ska ske genom budgeterade medel för föreningsbidrag. Budgetramen för 2017 
är 107 tkr och vid nämndens möte 2017-04-26, § 64, beslutades om en fördelning av 72 
tkr. 
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning föreningsbidrag ON 2017, inklusive Demensföreningen 
2 Ansökan föreningsbidrag Demensföreningen 2017 
3 Ansökan föreningsbidrag Demensföreningen 2017 underlag 
 
Beslutet skickas till 
 
Demensföreningen i Karlshamn 
Ekonom Joakim Hörnell 
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§ 115 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om följande: 
 
Det har lagts till en ny stående punkt på dagordningen - nästa sammanträde - med 
anledning av eventuella flyttar av sammanträden etc.  
 
Sammanträdet den 20 september 2017 flyttas till den 19 september på grund av 
folkhälsodag. Den 19 september blir en heldag där förmiddagen ägnas åt budgetarbete.  
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§ 116 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
att beslutsloggen ska uppdateras med datum för uppföljning av översyn/planering av 
boenden.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande:  
 
Behov av nya gruppbostäder. Beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad 
och servicebostad har under en längre tid inte kunnat verkställas på grund av brist på 
gruppbostäder. Förvaltningschefen för arbete och välfärd kommer att ge fastighetschefen i 
uppdrag att projektera för nya gruppbostäder.  
 
Vad gäller översyn/planering av LSS-boenden kommer det att göras i samband med den 
stora projekteringen av nytt särskilt boende i centrala Karlshamn. Beslutsloggen ska 
kompletteras med ett uppföljningsdatum för planering av boenden på lång sikt. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på tidpunkt för 
återrapportering.  
 
Fuktproblem på avdelningen Masten på Gustavsborg. Det har regnat in där och personalen 
säger sig ha blivit sjuka på grund av dessa problem. Mycket har gjorts för att lösa 
problemen. Man har bytt tak i fjol och nu i dagarna byts golvet ut på avdelningen. Arbetet 
beräknas vara klart i nästa vecka (v 25). 
 
Det uppmärksammade besöket på Sweden Rock Festival som planerades av ett 
demensboende i kommunen. Förvaltningschefen informerar om att hon blev uppringd av 
en anonym person som informerade om att personalen tänkte klä de boende i svarta kläder 
och låtsastatueringar och åka på SRF.  Denna person skickade även in en anonym skrivelse 
som kom till medias kännedom. Torill har haft samtal med berörd enhetschef. Frågan 
handlar om värdegrunder och om att man som personal måste känna sig trygg i att ringa 
och säga att detta är på gång i min verksamhet och det känns inte bra.  
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§ 117 Revidering av omsorgsnämndens uppföljningsplan 2017-2018 2017/2206 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna reviderad uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2017-2018 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra löpande revideringar av uppföljningsplanen.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med att omsorgsnämnden besvarade granskningsrapporten ”Granskning av 
rutinerna för biståndshandläggning” (ON § 62, 2017-04-26, dnr 2017/1076) togs även 
beslut om att godkänna föreslagen uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2017-2018.  
 
Den beslutade uppföljningsplanen har nu reviderats av förvaltningen och den behöver 
därför godkännas på nytt. Förvaltningen förslår vidare att förvaltningschefen ges i uppdrag 
att göra löpande revideringar av uppföljningsplanen.  
 
Bilagor 
 
1 Omsorgsnämndens uppföljningsplan 2017-2018, reviderad 2017-05-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-06-14 

sid 12 av 24 

 

§ 118 Förslag till sammanträdesdatum för omsorgsnämnden 2018 2017/2217 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna föreslagna sammanträdesdatum för omsorgsnämnden 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdesdatum för omsorgsnämnden 2018 enligt följande: 
 
Onsdag 24 januari 
Onsdag 21 februari 
Onsdag 21 mars 
Onsdag 18 april 
Onsdag 23 maj 
Onsdag 13 juni 
Onsdag 22 augusti 
Onsdag 26 september 
Onsdag 17 oktober 
Onsdag 14 november 
Onsdag 12 december 
 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.30.  
 
Bilagor 
 
1 Förslag till sammanträdesdatum för samtliga nämnder 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Karlshamns kommuns hemsida 
Kommunkansliet 
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§ 119 Resultatrapport för verksamhet stöd och service januari-april 2017 2017/571 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapporten för verksamhet stöd och service för perioden januari-april 
2017 samt att tillsända kommunstyrelsen densamma.  
 
att få en återrapportering i augusti månad kring åtgärder för att nå en budget i balans.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger resultatrapport för verksamhet stöd och service för perioden januari-april 2017.  
 
Nämnden önskar att verksamhetschefen Agnetha Lindblom Eriksson kommer till nästa 
nämnd och informerar om de åtgärder som kommer att vidtas, återrapportering.  
 
Bilagor 
 
1 Resultatrapport verksamhet stöd och service januari-april 2017 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Ekonom Joakim Hörnell 
Ekonom Faruk Saric 
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§ 120 Yttrande över Plan för ökad cyklism 2015/4267 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna yttrandet och tillsända kommunstyrelsen detsamma.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag till Plan för ökad cyklism har remitterats till samtliga nämnder för yttrande senast 
den 30 september 2017. 
 
Karlshamns kommun vill ta fram ett styrdokument som beskriver mål, prioriteringar och 
rutiner för uppföljning för arbetet med cykelfrågor. Syftet med dokumentet är bland annat 
att minska antalet olyckor där cyklister är inblandade samt att flerdubblera antalet resor 
med cykel i tjänsten. 
 
Som framgår av handlingsplanen är hemtjänsten bäst när det gäller att använda cykel i 
tjänsten, även hemsjukvården använder cykel i stor utsträckning. Omsorgsnämnden ser 
positivt på en handlingsplan som har fokus på miljö och hälsa och vill därför se över flera 
möjliga åtgärder som kan leda till effektivisering när det gäller körsträckor med bil. 
I dag går det att boka Blekingetrafikens periodkort i medborgarkontoret. Detta bör 
marknadsföras bättre så att fler anställda får kännedom om möjligheten. Ett förslag är att 
även köpa in reskassa-kort som laddas med pengar och som även gäller för resor utanför 
Blekinge län, som komplement till periodkorten.  
 
Bilagor 
 
1 rapport cykelplan 2017-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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§ 121 Projektering etapp 4 Östralycke särskilda boende 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen rörande projektering etapp 4 Östralycke särskilda boende.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om ärendet för kännedom. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 att ge Karlshamnsbostäder AB i uppdrag att 
påbörja projektering av etapp 4 rörande Östralycke särskilda boende. Man beslutade även 
att omsorgsnämnden föreslås besluta att se över finansiering av eventuellt ökade 
driftvolymer inför budget 2019.  En beräkning är gjord som visar på en kostnad för etapp 4 
om uppemot 30 mkr.  
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§ 122 Beslutslogg för omsorgsnämnden juni 2017 2017/1787 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna beslutsloggen för omsorgsnämnden med i förekommande fall nya 
färdigdatum. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndsekreteraren har upprättat förslag till beslutslogg (uppföljning av beslut) för 
omsorgsnämnden för juni månad 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Beslutslogg för omsorgsnämnden juni 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Anna Sunnetoft  
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§ 123 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-05-09 2017/341 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-05-09 
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§ 124 Ordförandebeslut i enskilda ärenden juni 2017 2017/568 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-06-14 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Ansökan om hjälp i hemmet, dnr 2017/1802 
2. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.128 
3. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.143 
4. Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.125 
5. Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö angående överklagande av beslut om 

bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.125 
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§ 125 Delegationsbeslut i enskilda ärenden maj 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-06-14 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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§ 126 Domar och beslut i enskilda ärenden juni 2017 2017/244 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-06-14 nedanstående domar och beslut i enskilda ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Dom från Kammarrätten i Jönköping, målnr 840-17, rätt att ta del av allmän 
handling, dnr 2017/1020 
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§ 127 Informationsärenden juni 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-06-14 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden juni 2017 
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§ 128 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Inga rapporter från kontaktpolitiker.  
 
Carl-Magnus Kälvestam menar att inbjudan till kontaktpolitikerbesök bör komma i god tid, 
minst en vecka i förväg.  
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§ 129 Övriga frågor  
 
Sammanfattning 
 
Sirkka Kahilainen ställer frågan vad som händer med omsorgsnämndens tvätt nu när 
Textilia vunnit upphandlingen av tvätt av arbetskläder. Vad händer med Östralyckes nya 
tvättstuga? Torill informerar om att Östralyckes tvättstuga används först och främst för 
Östralyckes brukare. Arbetskläderna ingår i ett system där kommunen inte äger 
arbetskläderna. 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind ställer en fråga till Gun Hedlund rörande kontakt med personal i 
egenskap av politiker, rörande en verksamhetsfråga. Enligt Gun ringer många till henne 
och har synpunkter och frågor kring verksamheten, framför allt gränsdragningen mellan 
kommun-landsting. Annacarin Leufstedt efterlyser en rutin kring hur vi ska hantera sådana 
här situationer, hur ledamöterna ska förhålla sig när de får liknande frågor. 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson menar att det alltid är bra om politikerna 
hänvisar personer med frågor till förvaltningen.  
 
Annika Fröberg informerar om att Careli har fått tilldelningsbeslut rörande upphandlingen 
av personlig assistans och informerar om gången i ärendet framöver.  
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§ 130 Nästa sammanträde  
 
Nästa sammanträde är den 23 augusti 2017, kl. 13.30.  
 
Ordförande Leif Håkansson tackar alla berörda och önskar alla en skön och avkopplande 
sommar. Iréne Ahlstrand Mårlind tackar ordförande och förvaltningen och önskar en skön 
sommar.  
 
 
 
 
 


