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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—16.35. Ajournering kl. 15.15-15.30.
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Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Billy Månsson (S)
Margareta Norander (L) §§ 69-74

ersätter
Monica Nobach (S)
Bengt Jensen (MP)

Närvarande
ersättare

Ulla Olofsson (M) §§ 56-60
Tommy Mikkelsen (SD)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
Maria Bengtsson, verksamhetschef §§ 56-60

Rebecca Welander, verksamhetschef § 61
Magnus Wickenberg, IKT-strateg §§ 59-60
Maria Kusagård, MAR, §§ 59-60
Kim Persson, enhetschef §§ 56-58
Anna Ardegård, enhetschef § 61
Doris Zetterqvist, verksamhetsvecklare § 61

Paragrafer

§§ 56 – 74

Utses att justera

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
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Sekreterare
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56 Val av protokolljusterare

Omsorgsnämndens beslut
att utse Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) att justera dagens protokoll 2019-04-29.

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-04-24

57 Godkännande av dagordning

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
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58 Uppföljning av riskbedömningar enligt Senior Alert SOSFS 2011:9 2019/602

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten
att återrapportering sker på nämnden i december 2019.
Sammanfattning
Enhetschef Kim Persson från Mörrums hemtjänst informerar tillsammans med personal
om Senior Alert.
Senior Alert är ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, trycksår, fall
och ohälsa i munnen. I stöd i ordinärt boende riskbedöms brukare som har
gemensamma insatser från HSL och SoL samt de brukare som vid Trygghemgång
riskbedömts. Teamet ansvarar gemensamt vid veckomötet att identifiera dessa brukare,
riskbedöma, planera åtgärder samt att göra uppföljning.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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59 Uppföljning av teknikplanen 2018 och plan för 2019-2022 för
omsorgsnämndens verksamheter 2018/1312

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna uppföljning av teknikplanen 2018
att godkänna teknikplanen för perioden 2019-2022
att behov av tillsyn primärt tillgodoses med hjälp av tekniska lösningar till exempel digital
tillsyn natt
att återrapportering sker på nämnden i januari 2020.
Sammanfattning
IKT-strateg Magnus Wickenberg informerar om teknikplanen.
Vid omsorgsnämndens sammanträde i april 2018 § 69 presenterades den nya
teknikplanen som nämnden beslutade att godkänna samt att uppföljning av arbetet med
teknikplanen skulle göras.
Nu har teknikplanen uppdaterats och omfattar nu perioden 2019-2022. Teknikplanen
avser som tidigare att ge en övergripande beskrivning av de aktiviteter som är planerade
att genomföras, antingen av oss själva eller i samverkan med andra för att utveckla och
förbättra vår verksamhet med hjälp av IT och välfärdsteknik. Sammantaget ska
aktiviteterna i detta dokument bidra till att vi når fram till våra uppsatta mål, för
omsorgsförvaltningen och kommunen som helhet.
Beslutsunderlag
IKT-strateg Magnus Wickenbergs tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Förslag till teknikplan 2019-2022
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
IKT-strateg Magnus Wickenberg
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60 Projekt medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Blekinge 2019/1442

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Maria Kusagård informerar om projekt MAR i
Blekinge.
2018-03-19 startade ett två-årigt projekt som går under benämningen MAR i Blekinge.
MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Projektet är beslutat av LSVO och
samfinansierat av Blekinges fem kommuner. Syftet med projektet är att få en likvärdig
kvalitetsutveckling av den kommunala rehabiliteringen/habiliteringen i länet samt få
möjlighet att kunna få en uppfattning om hur stort behovet av MAR-funktion är i länets
kommuner.
Under projektets första år har ett flertal förbättringsområden identifierats och arbeten för
att utveckla kvaliteten har påbörjats, främst inom hjälpmedelsområdet. En frågeställning
som kom upp tidigt i projektet var vad verksamheterna samt förskrivarna måste ta
hänsyn till när man förskriver välfärdsteknik till medborgare som inte kan ge sitt
samtycke. Det har resulterat i ett pågående länsövergripande arbete där fokus är att
skapa en tydlig process som förskrivarna kan använda som stöd vid förskrivning samt
ett framarbetat material som kan ligga till grund för en dialog om vad som gäller när man
använder sig av åtgärder som faller under regelverket för skydds- och begränsningsåtgärder.
I Karlshamns kommun har samtliga chefer och legitimerad personal inom
omsorgsförvaltningen samt cheferna inom stöd och service inom förvaltningen för arbete
och välfärd erbjudits att delta på ett sådant dialogmöte.
Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Maria Kusagårds tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Maria Kusagård
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61 Uppföljning av Kvalitet i särskilt boende SOSFS 2011:9 2017/3715

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten
att återrapportering sker på nämnden enligt årshjulet.
Sammanfattning
Mariegårdens enhetschef Anna Ardegård med personal informerar om effekterna av
arbetet med Kvalitet i särskilt boende.
Kvalitet i särskilt boende är en rekommendation från SKL. Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende
för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver
ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
Arbetet inleddes på Östralycke 2018 och har nu spritts vidare bland annat till
Mariegården.
Förväntade effekterna av arbetet är en bättre nattsömn vilket ger förutsättningar för en
aktivare vardag utifrån individens önskemål, vilket i sin tur förväntas ge en bättre
nattsömn.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johanssons tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson
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62 Ordförandens information

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Ordförande Leif Håkansson informerar;


Nämndens presidium blev 3/4 inbjudna till den årliga tackfesten för frivilligarbetare
på kommunens sex Träffpunkter. Festen hölls på hotell Best Western tillsammans
med ett 60-tal närvarande. Presidiet framförde sitt tack till samtliga å nämndens
vägnar.



Nämndens presidium träffade 8/4 biståndshandläggarna för att bland annat
diskutera biståndsbedömning, trygg hemgång, välfärdsteknik och digital tillsyn.
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63 Förvaltningschefens information

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar;


Heltid som norm ger upphov till diskussioner i verksamheten. Förvaltningens
uppdrag är att titta på nya schemalösningar som kan få effekt på heltid som norm.
En ny schemastruktur innebär otraditionella arbetstider för både dag- och
nattpersonal där även förskolans beslutade öppettider är ett hinder. Förvaltningen
fortsätter att arbeta med frågan parallellt med att personalavdelningen utreder
ärendet.



Utifrån budgetläget inför 2020 kommer det att krävas ytterligare anpassningar och
förändringar i verksamheten. Budgetarbetet har stort fokus i det dagliga arbetet i
hela förvaltningen.
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64 Ansökan om föreningsbidrag 2019 inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde 2019/1063

Omsorgsnämndens beslut
att fördela föreningsbidrag enligt förslag inom budgetram 2019
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över kriterierna för föreningsbidrag inför 2020.
- Demensföreningen i Karlshamn 35 000 kr
- RPG-föreningen Träffpunkten 7 000 kr
- Strokeföreningen 10 000 kr
- PRO samorganisation 15 000 kr
- Röda Kors Krets Ringamåla 12 000 kr
- Önskeambulansen 10 000 kr
- Bidrag Träffpunkter 30 000 kr
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har beslutat om riktlinjer för föreningsbidrag, ON § 30 2019-02-20.
En sammanställning är gjord över de föreningsbidrag som sökt för 2019. Finansiering
ska ske genom budgeterade medel för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Controller Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-04-09
Sammanställning över sökt föreningsbidrag 2019, 2019-04-07
Yrkanden
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Britt-Marie Larsson (C) och Thor Ströberg (SD) yrkar att ge
förvaltningschefen i uppdrag att se över kriterierna för föreningsbidrag inför 2020.
Beslutet skickas till
Respektive förening
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Controller Camilla Bengtsson
Mottagningssekreterare Gunilla Appelqvist
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65 Delegationsordning för omsorgsnämnden 2019 2019/169

Omsorgsnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden 2019.
Sammanfattning
Nämnden beslutade 2019-01-23 § 8 om delegationsordning. En revidering har tagits
fram med anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
och andra beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Dessa har lagts till i delegationsordningen under punkt I.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-28
Förslag till delegationsordning, 2019-04-24
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschefer
Kommunjurister
Författningssamlingen
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66 Förändring av lokaler för hemtjänsten i Asarum 2019/964

Omsorgsnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal för nya
lokaler för hemtjänsten i Asarum.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2019-03-19 § 46 och beslutade att ge
fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal för nya lokaler för hemtjänsten i Asarum.
Delegation på att teckna avtal för nya lokaler ges av kommunstyrelsen.
Hemtjänstens nuvarande lokaler i Asarum anses inte vara ändamålsenliga för den
verksamhet som bedrivs. Lokalen är trång och bidrar inte till en god arbetsmiljö på flera
områden. Personalrummet är för litet vilket medför att medarbetare får äta lunch och fika
på sina kontor under pågående arbete. Kravet på arbetskläder har lett till att provisoriska
omklädningsrum har inretts i ett före detta kontor och herrarna byter om på en större
toalett som plomberats. Lokalen rymmer inte tillräckligt med förvaringsutrymmen för
exempelvis hygienartiklar och övervåningen saknar utrymningsväg.
Den tilltänkta nya lokalen för hemtjänsten i Asarum kommer medföra en ökad
hyreskostnad på drygt 300 tkr per år. Flytt till ny lokal kommer att kräva en del
investeringsmedel för att uppnå god standard och enhetlighet.
En trolig effekt med flytt till annan lokal som möter arbetsmiljökraven bättre är minskad
frånvaro i form av sjukskrivningar.
Finansiering:
Fastighetschefen har förhandlat ner hyran på Ekegården och Östralycke med ca 3 000
tkr. Förslag är att en del av detta kompenserar den ökade hyreskostnaden för ny
hemtjänstlokal i Asarum.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och verksamhetschef Maria Bengtsson
tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Riskanalys Lokaler för hemtjänsten i Asarum, 2019-02-04
ON § 46/2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschef Maria Bengtsson
Fastighetschef Magnus Persson
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67 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 1 2019 2019/159

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna 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. Individbaserade
rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 1 2019 rapporterades totalt fem individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till
erbjudandet. För samtliga av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap.
5 § eller 5 kap. 7 § SoL).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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68 Kontaktpolitikerorganisation för omsorgsnämnden 2019-2022 2019/963

Omsorgsnämndens beslut
att fastställa förslag på revidering av omsorgsnämndens kontaktpolitikerorganisation för
mandatperioden 2019-2022
att varje ledamot besöker valbar verksamhet enligt sammanställning
att ersättning utgår med
 2 sammanträdesarvoden per år, förutom presidiet
 förlorad arbetsförtjänst max 6 timmar/år
 kilometerersättning.
Sammanfattning
Ordförande Leif Håkansson (S) föreslår att nämndens kontaktpolitikerorganisation
behöver revideras till följd av att nämnden har fått nya ledamöter och ersättare sedan
föregående mandatperiod. Varje ledamot besöker valbar verksamhet.
Förslag till ersättning är 2 sammanträdesarvoden per år, förutom presidiet eftersom
detta ingår i det fasta arvodet. För dem som har rätt till förlorad arbetsförtjänst gäller
max 6 timmar/år. Rätt till kilometerersättning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Sammanställning över nämndens verksamhet, 2019-03-04
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-04-24

69 Beslutsuppföljning omsorgsnämnden 2019 2019/144

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Redovisning över beslutsuppföljning april 2019 enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-01
Beslutsuppföljning april 2019
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70 Handlingar för kännedom, omsorgsnämnden 2019 2019/153

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 20 mars 2019 – 24 april
2019 redovisas enligt beslutsunderlag.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2019/1211

12/19

2019-03-22

Rapport enligt lex Sarah om
missförhållanden eller påtaglig risk
för missförhållanden, Gustavsborg

2019/1101

13/19

2019-03-25

Rapport enligt lex Sarah rörande
missförhållande eller påtaglig risk
för missförhållande, Ekonomiska

2019/850

14/19

2019-03-27

FSG Protokoll från
omsorgsförvaltningens
samverkansgrupp 2019-02-19

2019/837

15/19

2019-04-03

Protokollsutdrag KS § 95/2019
Riktlinjer för IT- och
Informationssäkerhet

2019/1608

16/19

2019-04-23

Rapport rörande missförhållande
eller påtaglig risk för
missförhållande, lex
Sarah angående stöld Östralycke

2018/3743

17/19

2019-04-18

Protokollsutdrag KF § 46/2019
Förslag till Karlshamns
kommun - Det gamla stadsvapnet
ska återgå som symbol för
Karlshamn

2019/346

18/19

2019-04-23

Protokollsutdrag KF § 51/2019
Uppföljning av intern kontroll för
2018

2016/3397

19/19

2019-04-23

Protokollsutdrag KF § 50/2019
Revidering av gemensam
dokumenthanteringsplan för
Karlshamns kommun
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71 Redovisning av delegationsbeslut, omsorgsnämnden 2019 2019/155

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Genom omsorgsnämndens beslut den 23 januari 2019 § 8, har nämnden delegerat sin
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 20 mars 2019 – 24 april 2019.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Redovisning av delegationsbeslut 2019
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72 Redovisning över kösituationen till särskilt boende 2019/336

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2019.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-01
Redovisning av kösituationen till särskilt boende 2019
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73 Nästa möte

Omsorgsnämndens beslut
att nästa möte med omsorgsnämnden är torsdag 23 maj kl. 13.30 i Asarumssalen.
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74 Övrigt

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning


Lars-Olof Larsson (KD) undrar om kommunens leasingbilar är utrustade med
alkolås. Kommunens fordonsadministratör meddelar att samtliga leasingbilar beställs
med alkolås.

