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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—15.30. Ajournering kl. 14.30—14.50.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind  
§§ 95-104 

Ledamot (M) 

Inger Åkesson Ledamot (C) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulla Olofsson (M) §§ 91-94  Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  

Närvarande 
ersättare 

  
Magnus Arvidsson (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Veronica Blåder (MP) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Agneta Gårdesten, enhetschef §§ 91-93 
Linda Eriksson, enhetschef §§ 91-93 
 

   

Paragrafer §§ 91 - 104  

Utses att justera Carl-Magnus Kälvestam (M) 

Justeringsdatum  2019-06-18 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Leif Håkansson   
   
Justerande …………………………………………  
                              Carl-Magnus Kälvestam  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-06-12 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-19 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-10 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 91 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Carl-Magnus Kälvestam (M) att justera dagens protokoll 2019-06-18. 
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§ 92 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med ändringen enligt sammanfattning.  
 
Sammanfattning 
 
Ärende ”Förslag att nyttja Björnabackens träffpunkt även till anhörigcenter” lyfts ut från 
dagordningen för ny beredning.  
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§ 93 Aktiviteter för äldre 2019/1993 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschefer Agneta Gårdesten och Linda Eriksson informerar nämnden tillsammans 
med personal, om hur man arbetar vidare efter projektet Teater för äldre och hur man 
arbetar med aktiviteter i vardagen på Ekegården.  
 
I socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. framgår det att socialnämnden ska verka för att 
äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro och gemenskap med 
andra.  
 
I stöd i ordinärt boende är insatsen social tid en aktivitet som stödjer en meningsfull 
tillvaro och som kan minska känslan av ensamhet. För att bli beviljad social tid krävs en 
biståndsbedömning. Det är viktigt att brukaren är delaktig i vad den sociala tiden ska 
innehålla och när tiden ska förläggas t.ex. vilken veckodag och tid på dagen. 
Verksamheten försöker i största möjliga mån tillgodose brukarens önskemål men det är 
inte alltid verksamheten lyckas möta önskemålen fullt ut. Exempel på vad insatsen 
social tid kan innehålla är promenader, spela spel, fika eller bara samtala en stund. 
 
Även i särskilt boende ingår social tid då den boende själv får välja vad den ska 
innehålla, det kan vara allt ifrån promenad eller prata minnen till att fixa naglarna eller ta 
ett bad i spa-karet. Vi erbjuder även flera gemensamma aktiviteter utifrån de boendes 
önskemål och intressen. Pub finns på flera enheter, sportevenemang på storbildsskärm, 
bio, allsång o s v.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons och Johanna Dansdotter Johanssons 
tjänsteskrivelse, 2019-05-24 
Presentation av aktiviteter för äldre i stöd i ordinärt boende och i särskilt boende. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 94 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson informerar om följande: 
 
 Efter inbjudan har ordförande tillsammans med vice ordförande Lars-Olof Larsson 

(KD) träffat Anhörigföreningen för dementa. Synpunkter som bland annat 
diskuterades var nämndens demensriktlinjer, förändringar av personal under 
sommarsemestern och framtida demensboende.  
 

 Nämndens sammanträde 21/8 kommer hållas på Östralycke i samband med visning 
av de nya lokalerna.   
 

 Nämnden bjuds in till invigning av hemtjänstens nya lokaler på Pilvägen 18/6. 
 
 På Magnus Arvidsson (M) fråga finns det en plan för framtida boende för seniorer i 

kommunen.  
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§ 95 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämndens beslut  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande: 
 
 Verksamhetschef Johanna Dansdotter Johansson har slutat sin anställning. 

Verksamhetschef Rebecca Welander är tillförordnad chef under rekryteringen.  
 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Magdalena Jeppsson har fått ny tjänst och 

slutar inom kort.  
 

 Anhöriga och berörda som ska flytta från Perennagården och Solrosen, bjöds in till 
en visning på Östralycke 28/5.  
 

 På Solrosen finns 22 personer som ska flytta till Östralycke, fem kan bo kvar i egen 
lägenhet med hjälp av insatser från hemtjänsten.  
 

 För framtida planering behövs förändringar i scheman på Båtmansgården.  
 

 Varje enhetschef som berörs av flytten har gjort en konsekvens- och riskanalys som 
ska MBL-förhandlas på måndag 17/6. Planerad flytt för berörda sker mellan 2-10/9.  
  

 Gustavsborg har i dagarna 10-års jubileum.  
 

 Ekonomisk rapport januari-maj 2019 där prognosen visar på 3,5 mkr i underskott.  
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§ 96 Uppföljning revisionsrapport och IBIC 2017/1076 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
att framgent följa upp det fortsatta arbetet utifrån IBIC – Individens behov i centrum.  
 
Sammanfattning 
 
Grunden i biståndshandläggarnas arbete är socialtjänstlagen. Där står att läsa att  
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt... Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Lag (2016:654).” 
 
Biståndshandläggarnas utredningar är ingången och basen till all omsorg i Karlshamns 
kommuns omsorgsförvaltning. Biståndshandläggarnas utredningsarbete och beslut är 
av största vikt för att landa på rätt nivå gällande insatser, vilket ska bidra till både hög 
kvalitet för individen med fokus på att leva ett självständigt liv samt till en 
kostnadseffektiv verksamhet.  
  
Utifrån revisionen från mars 2017 påbörjades ett större förbättringsarbete inom 
myndighetsutövningen. Till en början var fokus på att sätta SMARTA mål (Specifika, 
Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta), göra täta uppföljningar samt samverka 
med hälso- och sjukvården. Under våren 2018 genomfördes en större mängd 
ärendegranskningar, som i sin tur påverkade det fortsatta förbättringsarbetet. 
Ärendegranskningarna påvisade att det fanns fortsatt brister i utredningsarbetet. Bland 
annat påvisades att utredningarna var insats styrda istället för behovsstyrda och 
orsaken till bedömt behov framgick inte tydligt.  
 
Som stöd i förbättringsarbetet har biståndshandläggarna bland annat fått intern 
handledning i sitt utredningsarbete och ärendegranskningar har skett på både individ- 
och gruppnivå.  
 
Initialt skedde införandet av IBIC (Individens behov i centrum) parallellt med 
förbättringsarbetet kopplat till revisionsrapporten. Men med tiden blev det uppenbart att 
modellen IBIC innehöll alla de förbättringsdelar revisionsrapporten pekade på. 
Exempelvis så är IBIC en arbetsmetod som kräver behovsstyrda utredningar. Varje 
bedömd insats skall målsättas och följas upp. Det är tydligt i modellen att samverkan 
med andra professioner är en förutsättning för att individens behov skall kunna utredas 
och följas upp kvalitativt. Förbättringsarbetet har därmed under våren förändrats från att 
ha fokus på revisionsrapporten till att ha fokus på införandet av IBIC, där samtliga 
tidigare identifierade förbättringsområden ingår.   
 
Med IBIC i fokus har vi under våren intensifierat arbetet. Det är inte tydligt vad som är 
rätt eller fel vad gäller utredningsarbete, utan för att landa rätt krävs en kontinuerlig 
dialog kring ärenden och domar. Under våren har man genom processkartläggning 
identifierat vad som skiljer IBIC från tidigare arbetssätt och vad som krävs för att man 
ska klara av att göra förflyttningen. BAS– Behov av stöd, vilket är det 
bedömningsinstrument som finns för biståndshandläggare i Lifecare handläggare, har 
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gåtts igenom. Begrepp som exempelvis ”skälig levnadsnivå” har problematiserats och 
diskuterats. Domar och ärenden har granskats och analyserats.  
Fokus har även lagts på att få igång arbetet i verkställigheten. För att få resultat för 
brukaren krävs en förändring i verkställigheten, som ska förhålla sig till och arbeta 
utifrån biståndshandläggarnas utredningar.  
 
Det finns ett tekniskt verktyg, Lifecare, som skall hjälpa myndighetsutövningen i deras 
dagliga arbete med IBIC. Detta verktyg har arbetats med under våren i en testversion. 
Även detta är ett stort arbete, då införandet av Lifecare innebär ett helt nytt sätt att 
dokumentera, vilket i sig är ett stort förändringsarbete som kräver tid och energi.  
Life care har dessutom en koppling till resursfördelningssystemet. När 
biståndshandläggarna tar ett beslut om en insats följer idag en tidsschablon med 
automatiskt till verkställigheten, vilket sedan omvandlas till pengar. Denna koppling 
mellan insats och schablon kan inte automatiseras i Lifecare. Därmed behöver hela 
resursfördelningssystemet ses över annars finns risk att IBIC blir kostnadsdrivande. 
Införande av Lifecare i skarpt läge planeras för myndighetskontoret till hösten 2019. 
Därefter skall Lifecare införas för verkställighet, hälso- och sjukvård samt 
avgiftshantering.   
 
Införandet av IBIC innebär ett omställningsarbete för hela verksamheten, 
myndighetsutövning likväl som verkställighet. Det krävs en stor kulturförändring för att 
nå de effekter vi önskar. Därtill krävs en teknisk utveckling som i sin tur är kopplad till 
resurssystemet, som i sig är en stor fråga.  
Alla dessa delar tillsammans tar tid och bör få ta tid om man vill ha en långsiktig 
hållbarhet i arbetet.  
Dock har vi under våren kunnat se en tydlig förflyttning hos myndigheten i inställning och 
förhållningssätt kring arbetet. Trygg hemgång nyttjas i större utsträckning och arbetar 
numera i väldigt nära samarbete med biståndshandläggarna. Vi har haft avslag på 
särskilt boende som prövats i rätten. Vi kan se en försiktig förflyttning från insatsstyrd till 
behovsstyrd myndighetsutövning, och vi kan se att det tas beslut om nya typer av 
insatser utifrån individens faktiska behov.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2019-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2019-06-12 

Sida 11(18) 

 

§ 97 Rutin för hantering av enskildas privata medel inom omsorgsförvaltningens 
verksamheter 2019/1114 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna reviderad rutin för hantering av enskildas privata medel inom 
omsorgsförvaltningens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
 
Rutinerna utgör ett enhetligt redovisningssystem för samtliga boendetyper, lätt 
kontrollerbart och innebärande trygghet för såväl personal som den enskilde och dess 
företrädare. 
 
Rutinerna omfattar alla som behöver hjälp av kommunens personal med hantering av 
sina medel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-05-28 
Förslag på rutin för hantering av enskildas privata medel inom omsorgsförvaltningens 
verksamhet, 2019-05-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Handläggare Gunilla Appelqvist  
Ekonomihandläggare Marie Månsson 
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§ 98 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, 2019-05-21  
Redovisning av kösituationen till särskilt boende. 
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§ 99 Redovisning av delegationsbeslut, juni 2019 2019/155 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
att nämnden framöver får redovisat antal beslut inom omsorgen på årsbasis och jämfört 
med tidigare år.  
 
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 22 maj 2019 – 12 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-05-21  
Redovisning av delegationsbeslut 2019. 
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§ 100 Beslutsuppföljning, juni 2019 2019/144 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslutsuppföljning juni 2019 enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-05-21  
Beslutsuppföljning juni 2019. 
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§ 101 Handlingar för kännedom, juni 2019 2019/153 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 24 maj 2019 – 12 juni 2019 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Ärendenr  §  Datum   Ärende 
 
2019/2095  28/19   2019-06-04   Lex Sarah rapport 2019-05-22 
 
2018/2960  29/19   2019-06-03   Protokollsutdrag KF § 99/2019  

Motion om att utreda möjligheten 
till projektet "måltidsvän" inom 
Karlshamns äldreomsorg - 
Emanuel Norén (-) 

 
2019/1666  30/19   2019-06-03   Protokollsutdrag KF § 102/2019  

Karlshamns kommuns framtida 
strategiska arbete 
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§ 102 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Det finns inget att rapportera från kontaktpolitiker. 
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§ 103 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är onsdag 21 augusti på Östralycke. I samband 
med mötet sker en visning av de nya lokalerna.  
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§ 104 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.   
 
 Som svar på Thor Ströberg (SD) fråga, ingår Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom 

(C), Leif Håkansson (S) och Monica Nobach (S) i kommunala pensionärsrådet 
(KPR). Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) undersöker om även omsorgsnämndens andre 
vice ordförande ska ingå. Protokoll från kommunala pensionärsrådet ska delges 
nämnden för kännedom.  

 
 Andre vice ordförande Lars-Olof Larsson (KD) tackar ordförande, förste vice 

ordförande, nämnden och tjänstemän för bra samarbete under året och önskar en 
trevlig sommar.  

 
 Ordförande Leif Håkansson (S), tackar nämnden och förvaltningen för ett bra 

samarbete och väl utfört arbete under året och önskar en trevlig sommar.   
 
 


