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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:30 – 15.55  ajournering 14.30 – 14.55  

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Berith Gustavsson Vice Ordförande (S) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Billy Månsson (S)  Tommy Alm (S)  
Magnus Arvidsson (M)                               Laila Johansson (M)  
Margareta Norander (L)                            Gun Hedlund (L) 

Närvarande 
ersättare: 

  
Annica Roth (S), Anna-Carin Leufstedt (S), Ulla Olofsson (M), Gertrud 
Solding (SD), Monica Nobach (S), Marco Paulsson (M) § 158 - § 174 

Övriga: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare § 155-§ 157 
Joakim Hörnell, ekonom § 159 
Sandra Belic, ekonom § 159 
Rebecca Welander, verksamhetschef Myndighet och Resurs § 155-161 

 

Utses att justera: Inger Åkesson (C)  

Paragrafer: § 155 - § 174 

Justeringsdatum:  2017-09-25 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
            Inger Åkesson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-09-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-09-25 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-10-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 155 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 156 Val av justerare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Inger Åkesson (M) att justera dagens protokoll 2017-09-25 
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§ 157 Information om ledningssystemet SOSFS 2011:19  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen och lägga den till dagens protokoll 
 
att ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson i uppdrag, att ta fram en checklista för vilka 
regelverk och policies inom omsorgsnämndens verksamhetsområden som nämnden ska ta 
beslut på samt när de ska revideras. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde medverkar Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare inom 
omsorgsförvaltningen, för att informera nämnden om ledningssystemet SOSFS 2011:19. 
 
Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten.  
Syftet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  
Ledningssystemet ska också vara en hjälp för att säkerställa att verksamheten uppfyller 
lagar och föreskrifter, vilket är en kvalitetssäkring. 
 
Ledningssystemet innehåller fyra olika delar för systematiskt kvalitetsarbete 
 

 Grundläggande uppbyggnad – processer, rutiner, samverkan 
 Systematiskt förbättringsarbete – riskanalys, egenkontroller och avvikelser 
 Medarbetarna ska medverka i kvalitetsarbetet 
 Dokumentationsskyldighet 

 
Av processer och rutiner ska det framgå var samverkan behövs för att säkra kvaliteten i 
verksamheten. Samverkan kan ske på olika nivåer t ex internt inom förvaltningen, internt 
inom kommunen och externt med andra myndigheter. 
 
I det systematiska förbättringsarbetet ingår: 
 

• Riskanalyser – förebyggande arbete 
• Egenkontroller – systematiskt följa upp och utvärdera 
• Avvikelser – rapporter, klagomål och synpunkter 

• Förbättrande åtgärder. 
• Förbättring av processer och rutiner. 

 
Omsorgsförvaltningen arbetar för att vara en lärande organisation. 
 
För framtida arbete och utmaningar har följande områden identifierats: 
 

• Alla medarbetare har kunskap om Ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete inkl. systematiskt förbättringsarbete 

• Vara en lärande organisation och använda sig av analys och resultat i utvecklingen 
av det systematiska förbättringsarbetet 

• Utveckla och förtydliga processerna i det systematiska förbättringsarbetet på 
intranätet 
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Beslutet skickas till  
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare  
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§ 158 Utredning om att införa valfrihetssystem enligt LOV 2016/2969 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna utredning avseende konsekvenserna vid införande av valfrihetssystem enligt 
LOV i Karlshamns kommun inom verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har tidigare behandlat frågan om att införa LOV i Karlshamns kommun. 
Vid nämndens 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 
skulle belysa konsekvenserna av ett införande av LOV. På omsorgsnämndens sammanträde 
2014-03-26 fattades även beslut om att inte ansöka om stimulansbidrag för 2014. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-05-05 § 68 att i enlighet med 
nämndens förslag avslå motionen i avvaktan på beslut om eventuell lagstiftning samt att en 
extern utredning skulle göras.  
 
Någon vidare utredning har inte gjorts efter att beslutet togs om att inte ansöka om 
stimulansbidrag. 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.  
 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har i en motion daterad 2016-08-30 föreslagit 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. 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-05-16 § 90 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av LOV. Vidare beslutades att 
omsorgsnämnden skulle genomföra en extern utredning för att analysera konsekvenserna 
av ett införande av LOV i Karlshamns kommun. Utredningen skulle ske med 
utgångspunkten att kunna ge god omvårdnad av kommunens äldre och skulle presenteras 
senast den 1 oktober 2017. Vidare föreslogs att omsorgsnämnden skulle aktualisera och 
utveckla den beslutade lokala värdegrundsgarantin samt årligen i samband med nämndens 
bokslut utvärdera garantin. 2017-06-19 § 107 beslutade kommunfullmäktige i enlighet 
med omsorgsnämndens förslag.  
 
Bilagor 
 
1 Utredning avseende konsekvenserna vid införande av valfrihetssystem enligt LOV i 

Karlshamns kommun inom verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende 
 

 
Beslutet skickas till 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Annabel Cifuentes, kommunjurist 
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§ 159 Resultatrapport januari-augusti 2017 2017/572 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapporten för omsorgsnämndens verksamhetsområde januari – 
augusti 2017 
 
Sammanfattning 
Joakim Hörnell ekonom, Sandra Belic ekonom och Agneta Lindblom Eriksson 
verksamhetschef  för LSS presenterar resultatrapport januari –augusti 2017.  
 
Omsorgsnämnden har ett prognostiserat utfall på +73 tkr för helår 2017. De stora 
avvikelserna finns inom verksamheterna Stöd och Service och Gemensam verksamhet. 
 
Stöd och Service beräknas gå med ett underskott på 11 975 tkr. Ökade kostnader inom 
externa placeringar, besparingskrav och boende verksamheten bidrar till underskottet. 
Besparingen som beräknades mot budgeterade kostnader inom personlig assistans i och 
med övergången till entreprenad kommer att bli lägre än den ursprungliga uppskattningen 
för 2017. Anledningen är både en volymökning och en förflyttning av ärenden från SFB 
(Socialförsäkringsbalken) till LSS. Under 2017 finns en ökning av kostnaderna med ca 3 
200 tkr och besparingen av entreprenad verksamheten blir ca 2 600 tkr. 
 
Dem gemensamma verksamheterna visar tillsammans ett överskott på 9 769 tkr. Det är till 
största delen på grund av ofördelade medel som bidrar till det prognostiserade utfallet. 
Verksamheterna Stöd i ordinärt boende och Stöd i särskilt boende förväntas gå med ett 
överskott på 1 106 tkr respektive 1 798 tkr. 
 
Bilagor 
1 Delårsbokslut omsorgsnämnden augusti 2017 
2 Internkontroll delårsbokslut augusti 2017 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
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§ 160 Förslag till Karlshamns kommun - Inköp av cyklar med två säte framför föraren, till varje 
äldreboende i Karlshamns kommun 2017/2598 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anse medborgarförslaget besvarat 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Karlshamns kommun ska köpa in cyklar med två säten 
framför föraren, för att använda på kommunens äldreboenden. Förslaget motiveras med 
att äldre på ett trevligt sätt kommer ut, det främjar hälsan med frisk luft, alla sinnen 
stimuleras samt att nya arbeten, s k enkla jobb kan skapas. 
 
För närvarande har omsorgsnämnden två parcyklar som brukare på särskilda boenden i 
Karlshamns kommun kan använda tillsammans med en personal. Hittills har efterfrågan att 
parcykla kunnat tillgodoses med nuvarande antal cyklar.  
 
En cykel av det slag som förslagsställaren föreslår, med två säten framför föraren, kommer 
att skänkas av en frivilligorganisation till kommunens särskilda boenden. Förhoppningen 
är att denna cykel ska kunna tillgodose behovet av frisk luft och att stimulera sinnena för 
den som inte klarar att parcykla.  
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att både personal, närstående och frivilliga 
använder de cyklar som finns tillgängliga i verksamheten för att cykla med äldre som 
önskar detta.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-14. 
Medborgarförslag, daterat 2017-07-13. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 161 Egenavgifter för hjälpmedel 2017/2587 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande 
egenavgifter för hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem 
kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopedtekniska 
hjälpmedel.  
 
I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter 
för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag som skickas ut till samtliga 
kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut.   
 
Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via 
hjälpmedelscentralen.  
 
Bilagor 
1 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 162 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande informerar om; 
 

 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-09-18 gällande budget för 2018 får 
omsorgsnämnden 8 mnkr i ökad ram 

 Ordförandes besök på Ekegården och Sörgården 
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§ 163 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen informerar om; 
 

 Semestern sommaren 2017 
 Lagen om samverkan (LOS), samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och 

Karlshamns kommun arbetas fram och ska gälla fr o m 1 januari 2018 
 Besök på Sörgården  
 Äldredagen 
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§ 164 Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2017-06-05 samt 2017-06-28 2017/341 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att protokollen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Protokoll från FSG 2017-06-05 samt 2017-06-28 redovisas.  
 
Eftersom förvaltningen för arbete och välfärd bildats kommer omsorgsförvaltningens 
samverkansgrupp att renodlas till att endast beröra omsorgsförvaltningens område.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Erik Bergman sekreterare FSG, 2017-09-12 
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§ 165 Ordförandebeslut i enskilda ärenden september 2017 2017/568 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden delges 2017-09-19 nedanstående ordförandebeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.223 
2 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.231 
3 Ordförandebeslut bostadsanpassningsbidrag, BAB dnr 2017.241 
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§ 166 Anmälan av beslut enligt delegering/vidaredelegering i personalärenden augusti 2017 
2017/273 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten i personalärenden 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden delges 2017-09-19 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Delegationsbeslut förvaltningschef 170801-170831 
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§ 167 Delegationsbeslut i ärenden rörande äldreomsorg, omsorgsnämnden september 2017 
2017/271 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden delges 2017-09-19 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Delegationsbeslut i ärenden rörande äldreomsorg 170801-170831 
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§ 168 Delegationsbeslut i ärenden rörande bostadsanpassning augusti 2017 2017/274 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten i ärenden rörande bostadsanpassning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden delges 2017-09-19 nedanstående delegationsbeslut. 
 
Bilagor 
 
1 Delegationsbeslut bostadsanpassningshandläggare augusti 2017 
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§ 169 Domar och beslut i enskilda ärenden september 2017 2017/244 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av domar och beslut i enskilda ärenden  
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden delges 2017-09-19 nedanstående dom och beslut i enskilt ärende. 
 
Bilagor 
1 Dom i enskilt ärende september 
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§ 170 Handlingar för kännedom  
 
Vid dagens sammanträde finns det inga handlingar för kännedom att ta del av. 
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§ 171 Informationsärenden september 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-09-19 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Bilagor 
 
1 Kösituation omsorgsnämnden september 2017 
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§ 172 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att se över nämndens organisation för kontaktpolitiker vid ett kommande sammanträde 
 
Sammanfattning 
Nämnden önskar att en flik för kontaktpolitikerorganisationen läggs till i Netpublicator. 
Nämndens kontaktpolitikerorganisation behöver även ses över för att t ex säkerställa att 
alla nämndens ledamöter och ersättare har ett område att vara kontaktpolitiker för. 
 
 
Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare 
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§ 173 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
Bengt Jensen (MP) ställer frågan om det finns krav på att personer som anställs inom 
omsorgsförvaltningen ska ha körkort.  
 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef besvarar frågan med, att det i särskilt boende inte 
är ett krav, men att det är ett krav inom hemtjänsten. 
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§ 174 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens sammanträde 2017-10-18 startar klockan 13.00 för att nämnden ska få 
en längre presentation av Ensolution och kostnad per brukare. 
 
 


