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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:00 (ajournering 14:45-15:00, 15:25-15:30)

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Inger Åkesson
Carl-Magnus Kälvestam
Sofie Dahlqvist
Bengt Jensen
Thor Ströberg

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tommy Mikkelsen (SD)
Nils Sjöström (C)

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

ersätter
Gudrun Johansson (SD)
Britt-Marie Larsson (C)

Närvarande
ersättare

Billy Månsson (S)
Ulla Olofsson (M)
Mikael Erdtman (S)
Magnus Arvidsson (M)
Ann-Sofie Eriksson (S)
Veronica Blåder (MP)
Margareta Norander (L)
Kerstin Ifvarsson (S)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef §§ 75-82
Maria Bengtsson, verksamhetschef §§ 75-82
Jennika Grimmesjö, enhetschef §§ 75-77
Rebecca Tziatzios, kvalitetsundersköterska §§ 75-77

Paragrafer

§§ 75 – 90

Utses att justera

Inger Åkesson (C)

Justeringsdatum

2019-05-28

Sekreterare

…………………………………………
Anna Sunnetoft

Ordförande

…………………………………………
Leif Håkansson

Justerande

…………………………………………
Inger Åkesson
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Beslutsdatum:

2019-05-23

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-29
Tillkännages t.o.m.: 2019-06-19
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 75 Val av protokolljusterare
Omsorgsnämndens beslut
att utse Inger Åkesson (C) att justera dagens protokoll 2019-05-28.
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§ 76 Godkännande av dagordning
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
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§ 77 Uppföljning SOSFS 2011:9 Systematiskt kvalitetsarbete generellt 2019/1736
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen om systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsundersköterska,
KUSK.
Sammanfattning
SOSFS 2011:9 är en förskrift som syftar till att säkerställa utvecklingen i det dagliga
arbetet inom vården och omsorgen. Ytterst ansvariga för detta är omsorgsnämnden och
uppdraget är delegerat till tjänsteorganisationen. SOSFS 2011:9 innehåller flera delar
och ingår i det dagliga arbetet. Genom ett systematiskt förhållningssätt kan vi följa upp,
identifiera förbättringsområden och utifrån det utveckla verksamheten.
För att synliggöra och integrera det systematiska kvalitetsarbetet i arbetsgrupperna
inrättades tjänster som kvalitetsundersköterskor under 2018. Syftet är att tjänsten ska
ingå i det dagliga arbetet med viss tid avsatt för kvalitets- och förbättringsarbete.
Tjänsten kan även ses som ett karriärsteg för undersköterskor.
Enhetschef Jennika Grimmesjö presenterar tillsammans med kvalitetsundersköterska
Rebecca Tziatzios hur de arbetat för att höja kvaliteten på en avdelning där de tidigare
haft problem med struktur och kvalitetssäkring samt hur och vad KUSK tillför till arbetet
med en god och säker vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johanssons tjänsteskrivelse, 2019-05-06
Uppdragsbeskrivning för kvalitetsundersköterska.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson
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§ 78 Uppföljning SOSFS 2011:9 Egenkontroll 2019/1614
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Verksamhetschef Maria Bengtsson föredrar ärendet. I det systematiska kvalitetsarbetet
enligt SOSFS 2011:9 ska egenkontroll utövas. Egenkontrollen görs med den frekvens
och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.
I egenkontrollen genomförs t.ex. jämförelse av verksamhetens resultat med öppna
jämförelser, granskning av dokumentation, granskning av genomförandeplan där
förekomst och kvalitet kontrolleras samt säkerställer att brukaren får de insatser som
beviljats.
Egenkontrollen kan utföras på olika sätt, genom att enhetschef gör hembesök hos
brukaren, genom enkätundersökning eller genom granskning.
Enhetschefen har ett stort ansvar för genomförande av egenkontroll. Det måste inte
vara enhetschef som utför kontrollen men enhetschefen är den som ansvarar att utifrån
resultat analysera och eventuellt arbeta med systematiska förbättringsarbeten.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Presentation av egenkontroll
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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§ 79 Ordförandens information
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande Leif Håkansson informerar om följande:


Ordförande är inbjuden till en anhöriggrupp på Varvsgatan den 10 juni. Andre vice
ordförande Lars-Olof Larsson kommer också att delta.



Nämndens presidium, förvaltningschef och ekonom är kallade till budgetuppföljning
med KsAu tisdag den 28 maj.
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§ 80 Förvaltningschefens information
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande:


informationsmöte för anställda och anhöriga rörande flytt och nedläggning av
verksamheterna på Båtmansgården och Solrosen hölls den 14 maj.



förvaltningschefen har besökt verksamheterna på Båtmansgården och Solrosen för
att svara på frågor inför nämndbeslut om flytt och nedläggning.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

Sida 10(23)

§ 81 Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019 2019/152
Omsorgsnämndens beslut

att godkänna resultatrapport och delårsbokslut för perioden januari-april 2019.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott om 2 600 tkr efter april. Prognosen
är optimistisk men det intensiva arbetet som bedrivs i verksamheten visar en succesiv
förbättring månad för månad.
I uppföljningen efter februari var prognosen drygt 12 000 tkr. En stor del av förbättringen
är till följd av den förhandling som har skett mellan kommun och fastighetsägare när det
gäller hyror av de ombyggda och tillbyggda boendena, Ekegården och Östralycke, som
har lett till minskade hyror på helår med 5 800 tkr.
Personalkostnaderna är fortfarande för höga i förhållande till budget. Januari är årets
dyraste månad då OB för december betalas ut i januari. Sjuklönekostnaderna är
oproportionerligt höga då influensaperioden har varit intensiv i början av året. Dock visar
resultatet en begynnande positiv trend när det gäller korttidsfrånvaron i jämförelse med
samma period 2017.
Internbudgeten blev klar i mitten av februari vilket innebär att det gick två månader av
året innan alla planerade anpassningar kunde effektueras helt.
Verksamheten avser att fortsätta arbetet med budget och sjuktal samt fokusera på
kärnuppdraget. Anpassningsåtgärderna innebär att det inom en del enheter blir övertalig
personal. Verksamheten arbetar aktivt med att hantera övertaligheten i hela
organisationen i syfte att undvika uppsägningar.
Budgetförutsättningarna kräver förändringar i form av förändrade arbetssätt och annan
schemaplanering, vilket är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Verksamheten avser
att göra sitt yttersta för att uppnå balanskravet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-05-20
Resultatrapport januari-april 2019.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetscontroller Anette Ericsson
Controller Camilla Bengtsson
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§ 82 Förslag på förändring av verksamhet inför budget 2020, plan 2021-2022
2019/1729
Omsorgsnämndens beslut
att flytta del av Solrosens verksamhet till nya delen av Östralycke samt att avveckla
resterande boendeplatser
att avveckla Båtsmansgården i sin helhet samt
att flytta korttidsverksamheten till Solrosens lokaler.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden fick inför 2019 ett anpassningskrav om ca 39 000 tkr vilket ledde till
att verksamheten under hösten 2018 gjorde en genomlysning av den totala budgeten.
Det budgeterades en kvot per boendeplats under 2018 som sedan fick justeras ner
något som sista åtgärd för att kunna hålla, den av fullmäktige tilldelade budgetramen,
vilket blev ett snitt om ca. 0,68 tjänst per lägenhet. Det budgeterades en snittkostnad per
hemtjänsttimme på 422 kr. Budgeterad kvot och timkostnad är ambitiösa nivåer men
bedöms rimliga utifrån ett jämförelseperspektiv. Då personalkostnaderna tidigare år har
varit högre än den för enheterna tilldelade budgeten, upplevs det som en låg nivå ute i
verksamheten.
Den nya delen av Östralycke står klar under året med 46 lägenheter. Dit flyttar, enligt
tidigare beslut, Perennagården som består av 24 lägenheter. I samma förslag var
planen att korttidsverksamheten skulle flytta till Östralycke då Persgårdens lokaliteter
inte längre är i det skicket att verksamhet kan bedrivas där. Det förslaget innebar att nya
delen av Östralycke inte kunde nyttjas fullt ut samt att verksamheten skulle bli utan
hyresintäkter för den delen som korttidsverksamheten skulle bedrivas samt för den
outnyttjade delen.
Förändringsförslag
Då det kommer ytterligare anpassningskrav de närmaste åren ser vi att en avveckling av
antalet boendeplatser måste genomföras samt att boenden behöver flyttas för att nå den
bästa effektiviteten.
Förslag:
 Solrosen flyttas över till Östralycke med 22 av 30 boendeplatser vilket ger en
minskning om åtta platser i särskilt boende.


Båtsmansgården avvecklas i sin helhet med 28 platser, total minskning blir 36
platser i särskilt boende.

 Korttidsverksamheten flyttas till Solrosens lokaler.
Förslaget innebär en minskning av boendeplatser med 36 i jämförelse med 2018 men
dock en ökning i jämförelse med 2015.
Flytt av Solrosens verksamhet är planerat till augusti/september. Resterande åtta platser
på Solrosen beräknas vara klara innan 2019 års utgång.
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Båtsmansgården beräknas ha en avvecklingstid som löper under 2020.
Kortidsverksamheten måste flyttas från Persgården i Mörrum då byggnaden är för dålig
att bedriva verksamhet i och är utdömd av arbetsmiljöskäl. Det finns utrymme inom
Solrosens lokaler för myndighetsverksamheten och trygg hemgång. Samlokalisering av
myndighetsverksamhet, trygg hemgång och korttidsverksamhet skulle bidra till en
effektivare planering samt att vi kan säga upp lokaler som verksamheten hyr av annan
aktör. Detta kan ske först när behovet av reservutrymmen bedöms vara avklarat.
Riskbedömning
Initialt kan det bli trångt om boendeplatser då vi både ska möta nya behov och även
hitta ersättning för de 36 platser som ska avvecklas. Detta kan riskera att vi inte kan
erbjuda boendeplats inom tre månader som är den stipulerade tiden för att verkställa
beslut enligt socialtjänstlagen.
Korttidverksamheten kan komma att fyllas upp av personer som har beslut om särskilt
boende och inte kan vänta hemma vilket innebär att det kan finnas risk för att
utskrivningsklara patienter kan bli kvar på sjukhuset. Det finns med i planeringen att
10-15 lägenheter på Solrosen ska fungera som reserv under avvecklingsperioden.
Båtsmansgården kan under avvecklingsperioden nyttja tomma lägenheter som
korttidsboende för brukare som har beslut om särskilt boende i avvaktan på erbjuden
plats i de fall den enskilde inte kan vänta i det egna hemmet.
I det fall det skulle uppstå ett ökat behov av särskilt boende vi finner det omöjligt att lösa
inom den stipulerade tidsramen, kan 15-20 platser lösas inom Solrosens lokaler.
Administrativ personal som är planerade till lokalen kan med kort varsel flyttas till annan
lokal.
Bedömning
Karlshamn har i snitt ett lägre antal hemtjänsttimmar per brukare den sista månaden
inför flytt till särskilt boende än jämförbara kommuner vilket innebär att
omsättningstakten i särskilt boende är lägre samt att antalet boendeplatser är flera än i
jämförbara kommuner. Detta gör att det finns en potential att intensifiera arbetet med
utveckling av biståndsbedömningen samt öka nyttjandegraden av trygg hemgång för att
på så vis kunna minska behovet av platser i särskilt boende och därigenom få en mera
kostnadseffektiv äldreomsorg totalt sett.
Kostnadskalkyl
Kostnadskalkyl för anpassningar inför 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-05-06
Kostnadskalkyl för anpassningar inför 2020.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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Controller Camilla Bengtsson
Yrkanden
Lars-Olof Larsson (KD), med bifall från Tommy Mikkelsen (SD), Iréne Ahlstrand-Mårlind
(M), Carl-Magnus Kälvestam (M) och Thor Ströberg (SD), yrkar bifall till första och tredje
att-satserna samt yrkar avslag på andra att-satsen.
Samtidigt läggs ett tilläggsförslag som samtliga ovan ställer sig bakom:
att omsorgsnämnden i första hand vänder sig till kommunstyrelsen och begär
budgetomfördelning
att omsorgsnämnden i andra hand lägger ut verksamheten på Båtmansgården på
entreprenad.
Monica Nobach (S) med bifall från Leif Håkansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag rörande första att-satsen och finner
att omsorgsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag rörande andra att-satsen och finner
att omsorgsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag. Votering begärs och
följande propositionsordning fastställs:
Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA.
Ledamot som vill avslå liggande förslag röstar NEJ.
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag rörande tredje att-satsen och finner
att omsorgsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.
Vidare ställer ordförande proposition på avslag mot bifall rörande det första
tilläggsförslaget och finner att omsorgsnämnden beslutat att avslå detsamma. Votering
begärs och följande propositionsordning fastställs:
Ledamot som vill avslå tilläggsförslaget röstar JA.
Ledamot som vill bifalla tilläggsförslaget röstar NEJ.
Slutligen ställer ordförande proposition på avslag mot bifall rörande det andra
tilläggsförslaget och finner att omsorgsnämnden beslutat att avslå detsamma. Votering
genomförs och följande propositionsordning fastställs:
Ledamot som vill avslå tilläggsförslaget röstar JA.
Ledamot som vill bifalla tilläggsförslaget röstar NEJ
Omröstning
Rörande andra att-satsen:
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Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Leif Håkansson (S) ordf
Monica Nobach (S) 1 v ordf
Lars-Olof Larsson (KD) 2 v ordf
Tommy Mikkelsen (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Inger Åkesson (C)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Sofie Dahlqvist (S)
Bengt Jensen (MP)
Thor Ströberg (SD)
Nils Sjöström (C)

JA-röst
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NEJ-röst

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med sex JA-röster och fem NEJ-röster.
Omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med liggande förslag.
Rörande det första tilläggsförslaget:
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Leif Håkansson (S) ordf
Monica Nobach (S) 1 v ordf
Lars-Olof Larsson (KD) 2 v ordf
Tommy Mikkelsen (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Inger Åkesson (C)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Sofie Dahlqvist (S)
Bengt Jensen (MP)
Thor Ströberg (SD)
Nils Sjöström (C)

JA-röst

NEJ-röst

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med sex JA-röster och fem NEJ-röster.
Omsorgsnämnden har således beslutat att avslå det första tilläggsförslaget.
Rörande det andra tilläggsförslaget:
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Leif Håkansson (S) ordf
Monica Nobach (S) 1 v ordf
Lars-Olof Larsson (KD) 2 v ordf
Tommy Mikkelsen (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Inger Åkesson (C)
Carl-Magnus Kälvestam (M)
Sofie Dahlqvist (S)
Bengt Jensen (MP)

JA-röst

NEJ-röst

X
X
X
X
X
X
X
X
X

AVSTÅR
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X
X

Voteringen utfaller med sex JA-röster och fem NEJ-röster.
Omsorgsnämnden har således beslutat att avslå det andra tilläggsförslaget.
Reservationer
Lars-Olof Larsson (KD), Tommy Mikkelsen (SD), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), CarlMagnus Kälvestam (M) och Thor Ströberg (SD) reserverar sig till förmån för sina
yrkanden och tilläggsförslag.
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§ 83 Undertecknade av avtal med Tieto avtalsperioden 2019-2023 2019/1753
Omsorgsnämndens beslut
att ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson delegation på undertecknande av avtal
med Tieto, avseende modulen LifeCare, avtalsperioden 2019-05-01–2023-12-31.
Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har sedan tidigare avtal med Tieto angående att använda
Procapita som verksamhetssystem. Det nuvarande avtalet går ut 2019-12-31.
Karlshamns kommun har tillsammans med Ronneby, Sölvesborg och Olofströms gjort
en förhandsprocess av förhandlingen gällande underhåll, drift och utveckling.
Utveckling innebär i stora drag de nya moduler som Tieto har utvecklat som idag heter
LifeCare, med Procapitas databas som grund.
Omsorgsförvaltningen har i budget planerat att investera under 2019 i utvecklade
moduler LifeCare.
Enligt omsorgsförvaltningen delegationsordning kommer den totala summan på avtalet
att överstiga den summa som förvaltningschefen har delegation på. Summan är per år
ca 1 098 788 kronor. Den nya avtalsperioden blir 2019-05-01–2023-12-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Systemförvaltare Anneli Ritzman
Controller Camilla Bengtsson
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§ 84 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, 2019-04-30
Redovisning av kösituationen till särskilt boende.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

Sida 18(23)

§ 85 Redovisning av delegationsbeslut, omsorgsnämnden 2019 2019/155
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Genom omsorgsnämndens beslut den 24 april 2019 § 65, har nämnden delegerat sin
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 25 april 2019 – 23 maj 2019.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-30
Redovisning av delegationsbeslut 2019.
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§ 86 Beslutsuppföljning, omsorgsnämnden 2019 2019/144
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Redovisning över beslutsuppföljning maj 2019 enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-30
Beslutsuppföljning maj 2019.
Nämndens årshjul maj 2019.

Sida 19(23)

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

Karlshamns
kommun

Sida 20(23)

§ 87 Handlingar för kännedom, omsorgsnämnden 2019 2019/153
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 25 april 2019 – 23 maj 2019
redovisas enligt beslutsunderlag.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2018/1819

21/19

2019-04-26

Protokollsutdrag KF § 59/2019
Revidering av IT- och
informationssäkerhetspolicy 20182022

2018/3824

22/19

2019-04-29

Protokollsutdrag KF § 72/2019
Fyllnadsval av ersättare i
omsorgsnämnden –
Kerstin Ifvarsson (S)

2018/697

23/19

2019-05-07

Dom i mål nr 737-18
Förvaltningsrätten bifaller
överklagandet delvis

2019/1297

24/19

2019-05-13

Dom i mål nr 1821-19
Förvaltningsrätten bifaller
överklagandet

2019/591

25/19

2019-05-16

Protokollsutdrag KS § 152/2019
Förslag till Karlshamns kommun Projekt där ungdomar hjälper
pensionärer med datorer

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

§ 88 Rapport från kontaktpolitiker
Inget att rapportera.

Sida 21(23)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

Sida 22(23)

§ 89 Nästa möte
Omsorgsnämndens beslut
att nästa möte med omsorgsnämnden är onsdag 12 juni kl. 13.30 i Asarumssalen.

Karlshamns
kommun

§ 90 Övrigt
Inga övriga ärenden.

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-05-23

Sida 23(23)

