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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16.30 Ajournering 14.40-15.00 

Beslutande: Leif Håkansson 
Irene Ahlstrand Mårlind 
Berith Gustavsson 
Carl-Magnus Kälvestam 
Gudrun Johansson 
Sirrka Kahilainen  
Laila Johansson 
Inger Åkesson 
Bengt Jensen 

Ordförande 
Ledamot 
Vice Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

(S) 
(M) 
(S) 
(M) 
(SD) 
(S) 
(M) 
(C) 
(MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Billy Månsson (S) 
Margareta Norander (L) 

 ersätter Tommy Alm (S) 
Gun Hedlund (L) 

Närvarande 
ersättare: 

Magnus Arvidsson (M) § 197-203, Annica Roth (S) § 197-200, 
Annacarin Leufstedt (S), Ulla Olofsson (M), Gertrude Solding (SD), 
Monika Nobach (S), Marco Paulsson (M) § 197-200 

 

Övriga: Joakim Hörnell, ekonom § 204-205 
Camilla Bengtsson, ekonom § 204-205 
Sandra Belic, ekonom § 204-205 
Maria Bengtsson, verksamhetschef § 197-200 
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Lars Beckman, revisionen § 197-§ 199 
Lars-Inge Kjellberg, revisionen § 197-§ 199 
Fredrik Alpstedt, enhetschef Eklunden § 200 
Siri Näslund, sjuksköterska Eklunden § 200 
Josefin Johnsson, undersköterska Eklunden § 200 
Doris Zetterqvist, verksamhetsutvecklare § 201 

 

Utses att justera: Bengt Jensen (MP)  

Paragrafer: § 197- § 216 

Justeringsdatum:  2017-11-28 
 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson 

 
 

   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-11-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 197 Godkännande av dagordning / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med tillägg under punkten övrigt enligt sammanfattning 
 
Sammanfattning 
 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) anmäler en fråga till punkten övrigt angående inflytten på 
Ekegården tidigare under hösten.  
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§ 198 Val av justerare / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Bengt Jensen (MP) att justera dagens protokoll 2017-11-28 
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§ 199 Uppföljning av revisionen av revisionsrapport granskning av rutinerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen / 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta uppföljningen från revisionen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman och Lars-Inge Kjellberg från revisionen gör vid dagens sammanträde en 
uppföljning utifrån revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen.  
 
Revisorerna ställer frågor kring hur arbetet har gått sedan nämnden fick ta del av 
resultaten från rapporten. Revisorerna kommer att fortsätta följa nämndens arbete för att 
åtgärda de brister som framkom samt att utveckla verksamheten.  
 
Revisionen tycker att omsorgsnämndens arbete för att åtgärda bristerna är bra och svaren 
mottas mycket positivt. 
 
Nämnden tackar revisionen för att de följer upp arbetet på ett bra sätt och revisionen 
tackar nämnden för ett bra arbete. 
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§ 200 Uppföljning av förbättringsarbete gällande avvikelser för läkemedel / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av uppföljning av förbättringsarbete gällande avvikelser för 
läkemedel 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Alpstedt enhetschef på Eklunden, särskilt boende i Hällaryd, Siri Näslund 
sjuksköterska Eklunden och Josefin Johnsson undersköterska Eklunden presenterar vid 
dagens sammanträde en uppföljning av förbättringsarbete gällande avvikelser för 
läkemedel. 
 
Resultat från 2016 var inte bra gällande avvikelser i läkemedelshanteringen. På Eklunden  
förekom 130 avvikelser, varav 88 av dem för läkemedel och 76 av dem var missad dos 
under jan-augusti 2017.  
 
När något inte stämmer med läkemedelslista eller i doser är rutinen att avvikelse 
dokumenteras. När avvikelse har inträffat är personal skyldig att kontakta sjuksköterska 
för bedömning, sjuksköterskan kontaktar i sin tur läkare för bedömning av vidare åtgärd.  
 
Sjuksköterska ska göra en uppföljning av patientens tillstånd och åtgärd och eventuellt 
återkoppla till läkare och informera anhöriga. I verksamhetssystemet Pro Capita skrivs 
avvikelsen detaljerat in. Orsaken till avvikelsen analyseras och diskuteras sedan med 
personal och enhetschef i olika forum t ex på vårdmöte eller APT. 
 
Möjliga orsaker kan vara stress, underbemanning, att personal inte läser ordinationslistan 
samt att personal inte har läst genomförandeplanen för vårdtagaren. Rutiner för 
distribution av läkemedel till varje enskild vårdtagare finns i genomförandeplanen. 
 
Det finns även externa avvikelser dvs avvikelser mellan olika vårdgivare t ex mellan 
kommun och landsting. Tjänstgörande sjuksköterska ska då kontakta berörd 
avdelning/mottagning för åtgärd. Avvikelser dokumenteras och överlämnas till enhetschef 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska sedan 
återkoppla till berörda avdelningar och mottagningar i samverkansmöten. 
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§ 201 Handlingsplan för att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre med 
fokus på natten 2017/3715 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna framtagen handlingsplan för att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre med fokus på natten 
 
att återkommande rapportera till nämnden om arbetet med att stärka utvecklings- och 
kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten 
 
att för nämnden redovisa uppföljning av intervju nattarbetare när denna har färdigställts 
 
att för nämnden redovisa kartläggningen av utvecklings- samt förbättringsområden när 
denna färdigställts 
 
att nämnden vid sammanträdet 2018-04-18 får en delrapport i ärendet 
 
Sammanfattning 
 
Doris Zetterqvist verksamhetsutvecklare presenterar framtagen handlingsplan för att 
stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten. 
 
Våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrift för särskilt 
boende för äldre. Syftet var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg och att det 
på särskilt boende för äldre skull finnas personal dygnet runt som snabbt kunde hjälpa de 
äldre. 
 
Regeringen valde istället att göra ett förtydligande i Socialtjänstförordningen (2001:937,2 
kap 3§) Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska 
finnas tillgänglig dygnet runt. 
 
SKL rekommendation 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat rekommendationer gällande 
kvaliteten inom särskilt boende nattetid som SKL föreslår att Sveriges kommuner ska anta 
att gälla för sin verksamhet. Rekommendationerna har utarbetats i samverkan med ett 60-
tal kommuner och ett antal organisationer med koppling till verksamhetsområde 
  
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén. Socialtjänsten behöver 
göra individuella bedömningar kring enskildas behov av omsorg och tillsyn på natten. 
Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i förhållande till lokaler 
och teknik i särskilt boende. Ledningen behöver ta reda på hur personalen bedriver arbetet 
under natten. 
 
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn 
nattetid tillgodoses. De individuella behoven skall finnas i genomförandeplanen eller 
enskilda överenskommelser hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten. 
Personalen behöver känna till personens vanor, önskemål och behov av stöd samt närvaro. 
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En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhörig vad gäller 
omsorgsinsatserna och tillsyn. Vid planering bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt 
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet. De digitala lösningarna ska tillgodose 
den enskildes integritet, behovet av trygghet och samtidigt möjliggöra att personalen 
nyttjas på bästa sätt. Det kräver ett arbetssätt med en flexibel bemanning och 
schemaläggning. 
 
Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt 
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till en 
god nattsömn. En god natt sömn ger ork till dagens aktiviteter och kan minska behov av 
sömn dagtid. Det krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat utifrån den 
enskildes behov och önskemål. Detta leder till en låg användning av sömn och lugnande 
medel. 
 
När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de 
individuella behoven måste hänsyn tas till att behovet skiftar över tid.  
 
Syftet är att skapa förutsättningar för ett gemensamt personcentrerat arbetssätt som ska 
säkra den enskilda personens rättigheter. De insatser och det stöd den enskilda personen 
är berättigad till blir likvärdigt uppfyllda oberoende av vem som ger stödet och vilket 
boende personen bor i. 
 
En handlingsplan skall formulera hur detta kommer att ske genom kontinuerlig dialog och 
möten med medarbetare.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Handlingsplan för kvalitet i särskilt boende med fokus på natten 

 
 
Beslutet skickas till 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Doris Zetterqvist, verksamhetsutvecklare 
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§ 202 Ordförandens information / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ordförande Leif Håkansson (S), vice ordförande Bertih Gustavsson (S) och Irene 
Ahlstrand Mårlind (M) representerar omsorgsnämnden vid invigningen av Östralycke 
2017-11-29 samt invigning av Ekegården 2017-12-07 
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson(S) informerar nämnden om invigning av Östralycke den 29 
november kl. 14-16 samt invigning av Ekegården den 7 december kl 10-12.  
 
Beslutet skickas till 
 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
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§ 203 Förvaltningschefens information / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschefen informerar nämnden om; 
 

 Kommande upphandlingar 
 Utredning av nyligen uppmärksammat klagomål 
 Vidtagna åtgärder för oroligheter på träffpunkten Björnabacken 
 Tvätterierna på Ekegården och Östralycke är igång 

 
Verksamhetschef Rebecca Welander informerar nämnden om; 
 

 Läkarbilar, en verksamhet med läkarbilar ska startas upp som ska stötta 
hemsjukvården och avlasta vårdcentralerna. Syftet är bl a att antalet inläggningar på 
sjukhus ska minska. Det kommer att finnas fyra läkarbilar i Blekinge, de kommer att 
ha jour till kl 21.00. Visionen är att de ska finnas tillgängliga dygnet runt.  
 

 LOS, (lagen om samverkan), för att verkligen kunna samverka kring varje 
brukare/patient har möte med landstinget ägt rum, plan har lagts för framtiden för 
hur samverkan ska ske. En arbetsgrupp har satts samman internt. Detta är ett nytt 
sätt att arbeta, från och med den 1 februari 2018 ska arbetet vara i full gång.  
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§ 204 Ekonomisk uppföljning omsorgsnämnden per den 31 oktober 2017 2017/572 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2017  
 
Sammanfattning 
 
Ekonom Joakim Hörnell presenterar den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 
2017. Totalt pekar helårsprognosen på plus 1,1 mnkr. Timmarna för stöd i ordinärt boende 
minskar, vilket medför stora förändringar. Antalet brukare minskar inte och det är svårt att 
ställa om verksamheten. Det är många faktorer som spelar roll i den stora förändringen. 
 
I kommande ekonomiska uppföljningar önskar nämnden skriftliga kommentarer till varför 
det ser ut som det gör samt vilka åtgärder som vidtas vid underskott. Nämnden önskar 
också att fler underkonton redovisas i uppföljningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ekonomisk uppföljning ON per den 31 oktober 2017 

 
Beslutet skickas till 
 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Ekonomikontoret 
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§ 205 Förslag till verksamhetsplan och internbudget för omsorgsnämnden 2018 2017/3456 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förslag till omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2018 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan 
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2018   
 
att för den interna kontrollen lägga till stickprov 2 gånger per år gällande värdegrund och 
servicegaranti med riskbedömning 3 för konsekvens, 3 för sannolikhet och 9 på poäng 
 
Sammanfattning 
 
Ekonom Joakim Hörnell presenterar förslag till verksamhetsplan och internbudget för 
2018. Under 2017 hade omsorgsnämnden en budgetram på 620 906 mnkr för 2018 är 
ligger budgetramen på 448 776 exkl löneökningar, vilka tillkommer längre fram. Till 
omsorgsnämndens förfogande finns det 2 mnkr avsatta. Tekniska justeringar kommer 
också att tillkomma och att redovisas för nämnden. Ungefär 70 % av omsorgsnämndens 
budget består av personalkostnader.  
 
Anledningen till att nämndens budgetram för 2018 är mindre än för 2017 är beslutet som 
kommunfullmäktige tog 2017-06-19, § 104 om att överföra ansvar och budget för LSS-
verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
Koalitionen föreslår att för den interna kontrollen lägga till stickprov 2 gånger per år 
gällande värdegrund och servicegaranti med riskbedömning 3 för konsekvens, 3 för 
sannolikhet och 9 på poäng. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2018 
2 Budgetram ON - 2018 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret  
Kommunkansliet  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Ekonomer 
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§ 206 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017/3626 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige 
fattar motsvarande beslut 
 
att ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska gälla från och med 2018-
02-01 
 
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla fram till och med 
2018-01-31. 
 
Sammanfattning 
 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska alla utskrivningar från 
den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Överenskommelsen innebär att parterna är 
överens om att kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på 
individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01.  
 
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen kontrollera 
följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
överstiger tre dagar under tre månader i följd ska kommunen ersätta landstinget på 
individnivå från och med månad fyra.  
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med möjlighet till 
revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till 
och med 2018-01-31. 
 
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat övergångsbestämmelse vad 
gäller så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar 
efter att den enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma 
regler för den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 207 Förslag till svar på medborgaförslag till Karlshamns kommun - Hjärtstartare på särskilt 
boende Östralycke 2017/1954 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande  
 
att ansvarig chef på respektive arbetsplats gör en bedömning av behovet av 
hjärtstartare enligt riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun som beslutats 
av kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Enligt medborgarförslag till Karlshamns kommun föreslås att Karlshamns 
kommun ska införskaffa en hjärtstartare på det särskilda boendet 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). 

Vidare utlåtande angående förslaget om hjärtstartare på särskilt boende 
Kommun styrelsen har under 2016 beslutat om ”Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns 
kommun”. Riktlinjen möjliggör för införskaffandet av hjärtstartare till kommunala 
arbetsplatser och bedömning av behovet görs av ansvarig chef på respektive arbetsplats 
kopplat till bl.a. arbetsplatsen plan för arbetsmiljö och besöksfrekvens. I ansvaret ingår att 
tillse att ett lämpligt antal medarbetar utbildas i hantering av hjärtstartare och inköp av 
hjärtstartare hanteras inom ramen för respektive verksamhets tilldelade budget. 

I dagsläget har kommunen ett antal utplacerade hjärtstartare inom skolor, 
idrottsanläggningar, affärer, samlingslokaler. Det är upp till varje ansvarig chef att bedöma 
om hjärtstartare ska finnas, vilket innebär att det inte är en systematik i var hjärtstartarna 
är placerade. 

Vid införskaffande av hjärtstartare bör följande ställningstagande beaktas: 

 Särskilda boenden kan inte jämföras med sjukvårdsinrättningar och är inte att 
betrakta som allmänna platser. 

 Placering av hjärtstartarna bör vara utomhus, så att de är tillgängliga för alla 
medborgare under alla dygnets timmar.  

 Om hjärtstartare ska införskaffas till alla särskilda boende innebära det en kostnad 
för hjärtstartare och skåp för utomhusplacering på ca 20 000 kr styck. Kostnad 
tillkommer för utbildning till personal i hantering av hjärtstartare då erforderlig 
personal ska kunna hantera hjärtstartare. Särskilt boende är bemannat hela dygnet 
vilket innebär att det är ett stort antal personal som behöver utbildas.  
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 En hjärtstartare utesluter inte att personal kan och måste utföra hjärt- och 
lungräddning (HLR) i händelse av ett hjärtstopp, vilket innebär att det är 
nödvändigt med kontinuerlig utbildning till personal i HLR.  

 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Hjärtstartare på särskilt boende 

Östralycke 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
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§ 208 Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 2015/124 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förslag till reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen behöver förändras utifrån ett förtydligande av beslut kopplade till 
lex Sarah anmälningar. En ny delegation införs, F 15 markerat med röd text, som avser 
beslut efter utredning av rapport enligt lex Sarah. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delegationsordning för omsorgsnämnden 

 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Författningssamlingen 
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§ 209 Ordförandebeslut i enskilda ärenden omsorgsnämnden anmälda november 2017 
2017/568 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av ordförandebesluten  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-11-22 nedanstående ordförandebeslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ordförandebeslut rörande bostadsanpassningsbidrag anmälda 2017-11-22 
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§ 210 Anmälan av beslut enligt delegering/vidaredelegering i personalärenden, 
omsorgsnämnden oktober 2017 2017/273 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i personalärenden  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-11-22 delegationsbeslut i personalärenden enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delegationsbeslut i personalärenden 171001-171031 
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§ 211 Delegationsbeslut i enskilda ärenden omsorgsnämnden november 2017 2017/567 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges 2017-11-22 delegationsbeslut enligt bilagor nedan. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delegationsbeslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag, omsorgsnämnden 

oktober 2017 
2 Delegationsbeslut i ärenden rörande äldreomsorg, omsorgsnämnden oktober 2017 
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§ 212 Informationsärenden omsorgsnämnden november 2017 2017/231 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet  
 
Sammanfattning 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-11-22 lämnas information i ärenden enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Redovisning av kösituationen till särskilt boende 

omsorgsnämnden per 2017-11-07 
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§ 213 Handlingar för kännedom omsorgsnämnden november 2017 2017/143 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta handlingar publicerade i Netpublicator till sammanträdet 2017-11-22 till protokollet  
 
att ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson i uppdrag att till sammanträdet 2018-02-21 
återkomma till nämnden med förslag på åtgärder till följd av tillsyn av hälso-och 
sjukvården vid det särskilda boendet Gustavsborg, enheterna Masten, Bojen och Kajutan  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden delges löpande handlingar för kännedom i Netpublicator under mappen 
handlingar för kännedom. 
 
Till dagens sammanträde föreligger en rapport från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), gällande tillsyn av hälso-och sjukvården vid det särskilda boendet Gustavsborg, 
enheterna Masten, Bojen och Kajutan.  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) föreslår nämnden besluta att ge förvaltningschef Torill 
Skaar Magnusson i uppdrag att till sammanträdet 2018-02-21 återkomma till nämnden 
med förslag på åtgärder. 
 
Beslutet skickas till 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
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§ 214 Rapport från kontaktpolitiker / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Margareta Norander (L) har besökt Perennagården. Besöket var mycket bra. 
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§ 215 Nästa möte / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nämndens nästa sammanträde är den 13 december 
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§ 216 Övrigt / 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna svaret på frågan enligt sammanfattningen nedan 
 
Sammanfattning 
 
Irene Ahlstrand Mårlind (M) ställer en fråga angående inflytten på Ekegården i augusti 
2017. Boendet var klart för inflyttning 3 månader tidigare men pga. personalbrist 
försenades den. Kommer det att bli likadant på Östralycke när nästa etapp står färdig? 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar att förvaltningen valde att inflyttning 
skulle ske efter semesterperioden för att ordinarie personal skulle finnas på plats. Det 
kommer inte att bli en försenad inflyttning på Östralycke pga. personalbrist. 
 
 
 


