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§ 131 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) att justera dagens protokoll.  
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§ 132 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande ändring: 
 
- ärende 9, yttrande över förslag till Karlshamns kommun – Hjärtstartare på särskilt 

boende Östralycke lyfts ur dagordningen.  
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§ 133 Information om patientnämndens verksamhet  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen om patientnämndens verksamhet till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Cecilia Klüft Frih informerar om patientnämndens verksamhet. 
Verksamheten omfattar klagomål som gäller sjukhusvård, vårdcentraler etc. Det är en 
lagstadgad verksamhet och regleras av lag (1998:1656) om patientnämndens verksamhet. 
Patientnämnden ansvarar för klagomål rörande både landstingets och kommunernas 
verksamhet. Samtliga kommuner i Blekinge köper tjänsten av landstinget.  
 
Huvudsakliga uppgifter är bland annat att ta emot synpunkter och klagomål från patienter 
och närstående, hjälpa och stödja enskilda patienter, informera om hur sjukvården 
fungerar, om rättigheter och regler inom vården, vilka myndigheter man kan vända sig till 
samt information om patient- och läkemedelsförsäkringarna.  
 
Vidare ska patientnämnden främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, bidra 
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården, återrapportera risker mm till 
vårdgivare och personal, informera och uppmärksamma beslutsfattare på patienters 
synpunkter på vården, informera Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om förhållanden 
som ligger inom deras tillsyn samt informera allmänheten.  
 
Patientnämnden ska inte göra medicinska bedömningar, besluta om vård eller boka tid åt 
patienter.  
 
Störst andel ärenden står vård och behandling för, därefter kommer kommunikation, som 
ökar för tredje året i rad.  
 
Ny lagstiftning from 1/1 2018, nuvarande lag ersätts av lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården. IVO:s utredningsskyldighet begränsas. Tillsammans med 
vårdgivaren är patientnämnden första linjens mottagare av patientklagomål. 
Patientnämndernas uppdrag utökas och förstärks.  
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-08-23 

sid 7 av 29 

 

§ 134 Revidering av riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen 2014/3887 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna revidering av riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen med justering 
av texten på sidan 19. 
 
Sammanfattning 
 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl presenterar sig och föredrar ärendet och informerar 
om vilka ändringar som är gjorda i riktlinjerna avseende insatser inom äldreomsorgen.  
 
I PWC:s granskning av rutiner för biståndshandläggning inom äldreomsorgen från mars 
2017 framkommer att riktlinjerna för biståndsbedömning är av alltför generell karaktär, 
vilket riskerar att bidra till att biståndsbedömningar inte blir likvärdiga. Omsorgsnämnden 
gav 2017-04-26 förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förändrade riktlinjer 
avseende insatser inom äldreomsorgen.   
 
Förändringar av riktlinjerna har gjorts i avsnitten Handläggning, 
Verkställighet/genomförande av beslut, Särskilt boende, Korttidsboende samt Trygg 
hemgång. Några mindre förändringar och tillägg har gjorts under avsnitten Vägledande och 
Parboendegaranti.  
 
Under avsnittet Handläggning har handläggningsprocessen från ansökan till beslut fått en 
mer utförlig och detaljerad beskrivning. Under avsnittet Verkställighet/genomförande av 
beslut har en beskrivning av Genomförandeplanen lyfts in och stycket om Uppföljning av 
beviljade insatser har beskrivits och en tidsplan har angetts för uppföljningarna.  
 
I avsnittet om Särskilt boende har förtydligande gjorts avseende vem som kan få beslut om 
särskilt boende samt övriga förutsättningar i samband med ett sådant beslut. Även under 
avsnittet Korttidsboende har förtydligande gjorts avseende vem som kan få beslut om 
korttidsplats.  
 
Avsnittet om Trygg hemgång har skrivits om utifrån gällande förutsättningar.  
 
Under avsnittet Vägledande har tillkommit en punkt om att huvudprincipen är att 
vårdplanering sker i hemmet i samband med utskrivning från slutenvård.  
 
Slutligen har en komplettering gjorts i avsnittet som rör Parboendegaranti. Här har ett 
stycke tillkommit om vilka förutsättningar som gäller för make/sambo i samband med att 
brukare med beslut om särskilt boende avlider. 
 
Leif Håkansson uppmärksammar en felaktighet på sidan 19 i riktlinjerna: under rubriken 
”Uppdrag som anhörigvårdare - avgränsning” står som sista punkt ”Rätten att fatta beslut 
om insatsen är ej delegerad till biståndshandläggare. Beslut fattas av omsorgsnämndens 
arbetsutskott”. Detta är felaktigt då omsorgsnämnden inte har något arbetsutskott. Det ska 
stå ”beslut fattas av omsorgsnämndens ordförande”.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-07. 
 
PWC:s revisionsrapport, Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen, från mars 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till reviderade riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson 
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§ 135 Övergripande handlingsplan för omsorgsnämndens verksamhetsområde 2017/2784 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna den övergripande handlingsplanen för omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra löpande revideringar i handlingsplanen 
 
att återrapportering av arbetet utifrån handlingsplanen ska göras till omsorgsnämnden vid 
två tillfällen årligen med start i mars månad 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander presenterar sig och föredrar ärendet. 
 
De förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun gav PwC i uppdrag att granska om 
Karlshamns kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen. 
 
Revisionens bedömning är att det finns brister inom flera områden. Den påvisar att det 
finns riktlinjer, men de är för allmänt hållna, de är gamla och otydliga och behöver 
revideras och förtydligas. Tydliga rutiner saknas på flera områden, och de som finns följs 
inte alltid. Nämnas kan rutiner för genomförandeplaner och handläggning av ärenden. 
Revisionen visade också att tidsramen för besluten är långa och att det finns brister i 
uppföljningsarbetet. Det finns en avsaknad av individuella målsättningar i besluten samt i 
genomförandeplanerna. Revisionen lyfter även vikten av samverkan mellan 
biståndshandläggare och rehabpersonal gällande beslutsunderlag, samt vikten av att skapa 
ett mer rehabiliterande arbetssätt och förhållningssätt generellt i verksamheten. 
Övergripande saknas uppföljning, internkontroller och egenkontroller av 
myndighetsarbetet.  
 
Utifrån revisionens bedömning har en handlingsplan upprättats. Handlingsplanen utgår 
från revisionens bedömning och beskriver områden som skall arbetas med för att 
säkerställa att omsorgsnämnden har en ändamålsenlig myndighetsutövning inom 
äldreomsorgen.  
 
Handlingsplanen är ett levande dokument och ett arbetsmaterial, som används under 
arbetets gång. Nya punkter kan komma att läggas till utifrån behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-11 
 
PWC:s revisionsrapport, Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen, från mars 2017 
 
Handlingsplan övergripande, framtagen utifrån revisionsrapportens underlag 
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Bilagor 
 
1 Övergripande handlingsplan för omsorgsnämndens verksamhetsområde, augusti 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson 
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§ 136 Verksamhetens arbete med egenkontroll utifrån ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen om verksamhetens arbete med egenkontroll till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Enhetscheferna Monica Jönsson, Mariegården och Karl-Henrik Burlandr, Hällaryd, 
informerar om hur verksamheten arbetar med egenkontroll utifrån ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  
 
Monica Jönsson informerar om att man arbetar utifrån ett årshjul, allt som görs över året 
finns dokumenterat i årshjulet. Uppföljning av brukarnas genomförandeplaner görs varje 
månad. 
 
Karl-Henrik Burlandr och Eva Petersson från hemtjänsten i Hällaryd/Åryd informerar om 
hur man arbetar med egenkontroll, bland annat genom stickprov i kontaktpärmar och 
genomförandeplaner och av läkemedelgivning. Uppföljning har gjorts rörande missade 
läkemedel. Anledningar till att man missar är att personalen vid tillfället varit ofokuserad, 
stressad, den mänskliga faktorn spelar stor roll. Uppföljningen har resulterat i en 
handlingsplan. Eva Petersson menar att personalen har stor hjälp av Mobil Hemtjänst som 
man som första grupp har börjat med i Hällaryd/Åryd.  
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§ 137 Verksamhetens arbete utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen om verksamhetens arbete utifrån Arbetsmiljöverkets 
författningssamling till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson och enhetschef Kenneth Schön, 
Perennagården och Solrosen, informerar om verksamhetens arbete utifrån 
Arbetsmiljöverkets författningssamling.  
 
Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren måste säkerställa att 
arbetstagaren har en rimlig arbetsbelastning, säkerställa att vi vidtar de åtgärder som 
behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. 
Vidare ska arbetsgivaren tydliggöra att kränkande särbehandling inte accepteras i 
verksamheten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 
upphov till kränkande särbehandling.  
 
Arbete pågår för att få ner ohälsotalen i verksamheten. Gemensamt uppstartsmöte för alla 
enhetschefer inom omsorgsförvaltningen ska hållas i september. Löpande uppföljning av 
sjuktal och rehabprocesser ska göras på verksamhetsledningsgruppens möten. Snabbare 
reaktion på upprepad sjukfrånvaro måste till, både för individ och för grupp.  
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§ 138 Yttrande över förslag till Karlshamns kommun - Hjärtstartare på särskilt boende 
Östralycke 2017/1954 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning.  
 
Sammanfattning 
 
Ingegerd Stam, Iglavägen 32, 374 53 Asarum, föreslår att Karlshamns kommun ska 
införskaffa en hjärtstartare på särskilt boende Östralycke.  
 
Varje år drabbas ca 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Det är ofta till synes 
friska personer i aktiv ålder som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset. 
Påbörjar någon hjärtlungräddning innan ambulansen kommer, fördubblas chanserna att 
överleva ett plötsligt hjärtstopp. (Källa: Vetenskap och hälsa nov 2014). 
 
Enligt AFS 1997:7 finns det ett krav på att det ska finnas personal på alla arbetsplatser som 
kan ge första hjälpen. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av hur stort behovet är på 
varje arbetsplats, sett till personalens behov, vilket innebär att det inte är tvingande att all 
personal ska kunna ge HLR. 
 
Särskilda boenden kan inte jämföras med sjukvårdsinrättningar och är heller inte allmänna 
platser, där det idag är vanligt att det finns hjärtstartare. Omsorgsförvaltningen gör även 
insatser till brukare i ordinärt boende och inom stöd och service, vilket innebär att det inte 
kan försvaras varför bara en del av våra brukare/personal ska ha tillgång till en 
hjärtstartare. 
 
Omsorgsförvaltningen anser inte att hjärtstartare ska finnas på särskilda boenden utan har 
sedan några år tillbaka hanterat utbildning i hjärtlungräddning (HLR) för personal i 
verksamheten genom certifierade HLR-utbildare. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Hjärtstartare på särskilt boende Östralycke 
 
Yrkanden 
 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) yrkar på att man sätter upp hjärtstartare på alla särskilda 
boenden. Leif Håkansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
vidare utredning. Omsorgsnämnden vill utreda hur ser det ut i våra offentliga lokaler vad 
gäller hjärtstartare, vad har vi idag och vad är kostnaden för att sätta upp hjärtstartare på 
alla boenden. Finns hjärtstartare på skolor och i gymnastiksalar etc? Omsorgsnämnden 
beslutar enligt Leif Håkanssons förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 139 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om följande: 
 
- att omsorgsnämndens planerade måldag på Södra Hoka den 19 september ställs in. 

Detta eftersom kommunfullmäktige dagen innan beslutar om ramarna för budgeten. 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till internbudget för 
omsorgsnämndens verksamhet utifrån de beslutade budgetramarna.  
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§ 140 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om personalsituationen på 
omsorgsförvaltningen samt om förvaltningens arbete under hösten 2017:  
 
Sjuktalen 
Följa upp rutinen för korttidsfrånvaro 
Följa upp rehab samtalen 
APT 
 
Utskrivningsklara patienter 
Trygg hemgång (introduktion i början av september) 
Veckovisa träffar med handläggarna – ärendedialoger 
Teamträffar 
 
Revisionsrapporten 
Reviderade riktlinjer 
Utbildning biståndshandläggare 
Kopplingen bistånd-hemtjänst 
Uppföljningsarbete 
 
Välfärdsteknik 
IKT-strateg på plats 1 oktober 
Rutin/instruktion för hantering av tag-system Östralycke och Ekegården 
Upphandling trygghetslarm 
Teknikplan 
Processplan för implementering av välfärdsteknik i arbetslagen, främst Östralycke och 
Ekegården 
 
Kvalitet i särskilt boende 
Programstrategi 
Plan för genomförande 
Information/kommunikationsplan 
 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOFS 2011:9 
Se över och kartlägga nuvarande system 
Utveckla systemet utifrån nuläget 
 
Boende 
Öppnar ca 30 nya platser på Östralycke 
Paviljongen avvecklad under sommaren 
Persgårdens boende flyttar till nya Ekegården 
Kompassen avvecklas på sjukhuset under hösten och flyttar till Persgården 
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§ 141 Samråd om ny detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 mfl (Matviks hamn) 
2017/145 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra rörande förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Matvik 
1:54 mfl (Matviks hamn).  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn), har 
tagits fram. Under samrådstiden 10 juli – 1 september 2017 kan den som vill lämna 
synpunkter på förslaget.  
 
Syftet med planen är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för 
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som 
friluftsliv och turism. Planen innebär att strandskydd inom planområdet upphävs. 
Samfällighet finns inom området. 
 
Bilagor 
 
1 Illustration tillhörande detaljplan för Matvik 1-54 (Matviks hamn) samråd 
2 Kungörelse om samråd del av Matvik 1-54 (Matviks hamn) 
3 Naturvärdesbedömning Matviks hamn lågupplöst 
4 Planbeskrivning Matvik 1-54 (Matviks hamn) samråd 
5 Plankarta Matvik 1-54 (Matviks hamn) samrådsskede 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 142 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom omsorgsnämnden, 
kvartal 2 2017 2017/2628 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
att tillställa kommunfullmäktige och revisionen rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h § 
LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-07-26 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 143 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-06-01 2017/570 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-06-01. 
 
Bilagor 
 
1 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2017-06-01 
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§ 144 Ordförandebeslut i enskilda ärenden augusti 2017 2017/568 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag BAB dnr 2017.180, maskat 
2 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag BAB dnr 2017.201, maskat 
3 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag BAB dnr 2017.194, maskat 
4 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag BAB dnr 2017.228, maskat 
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§ 145 Ordförandebeslut avseende ej sekretessbelagda ärenden augusti 2017 2017/653 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Ordförandebeslut yttrande regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
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§ 146 Delegationsbeslut i ärenden rörande bostadsanpassning maj-juni 2017 2017/274 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten i ärenden rörande bostadsanpassning.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående delegationsbeslut.  
 
Bilagor 
 
1 Delegationsbeslut bostadanpassningshandläggare maj-juni 2017 
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§ 147 Delegationsbeslut i ärenden rörande äldreomsorg, omsorgsnämnden augusti 2017 
2017/271 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Delegationslista ÄO 170601-170731 
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§ 148 Delegationsbeslut i ärenden inom lagrum LSS juni 2017 2017/272 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten inom lagrum LSS. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Delegationslista LSS juni 2017 
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§ 149 Anmälan av beslut enligt delegering/vidaredelegering i personalärenden juni och juli 
2017 2017/273 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten i personalärenden.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående delegationsbeslut.  
 
Bilagor 
 
1 Anmälan av delegationsbeslut förvaltningschef juni 2017 
2 Anmälan av delegationsbeslut förvaltningschef juli 2017 
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§ 150 Handlingar för kännedom augusti 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-08-23 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Bilagor 
 
1 Handlingar i ärende rörande klagomål gällande särskilt boende dnr 2017.1081 
2 Förslag till justering av reglemente för omsorgsnämnden 
3 Förslag till justering av reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
4 Protokollsutdrag ON § 69 2017 Flytt av LSS-verksamheten från 

omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
5 Protokollsutdrag AV Underlag för beslut om att flytta LSS-verksamheten från 

omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
6 Protokollsutdrag KF § 104 2017 Flytt av LSS-verksamheten från 

omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
7 03-2017-SIGN-Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 
8 Protokollsutdrag ON § 67 2017 Rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid 

11 Protokollsutdrag KS § 159 2017 Rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid 

12 Kalkyl för verksamhetsförändring Östralycke 2019 
13 Protokollsutdrag KS § 163 2017 Projektering etapp 4 Östralycke särskilda 

boende 
14 Protokollsutdrag ON § 90 2017 Yttrande rörande motion om att införa 

valfrihetssystem enligt LOV 
15 Protokollsutdrag KF § 107 2017 Motion om att införa valfrihetssystem enligt 

LOV 
16 Yttrande rörande motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV(3) 
18 Motion LOV 
19 Protokoll Samverkansnämnden i Blekinge 170616 
19 Protokollsutdrag KF § 108 2017 Resultatrapport april 2017 
20 Protokollsutdrag Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Monica Nobach 

(S) 
21 Protokollsutdrag KF § 123 2017 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § (SoL) och 28 

h § (LSS) avseende ej verkställda beslut 
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§ 151 Informationsärenden augusti 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-08-23 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden augusti 2017 
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§ 152 Rapport från kontaktpolitiker 
 
Inga rapporter från kontaktpolitiker lämnas. 
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§ 153 Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor.  
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§ 154 Nästa sammanträde  
 
Omsorgsnämndens sammanträde den 20 september är flyttat till tisdagen den 19 
september kl. 13.30. Sammanträdet hålls i Årydssalen.   
 
 
 
 
 
 


