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§ 105 Val av protokolljusterare
Omsorgsnämndens beslut
att utse Bengt Jensen (MP) att justera dagens protokoll 2019-08-27.
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§ 106 Godkännande av dagordning
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
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§ 107 Ekonomisk rapport januari - juli 2019 2019/152
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari-juli 2019.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden lämnar en extra ekonomisk rapport för perioden januari-juli 2019,
utöver de ordinarie resultatrapporterna under året. Trenden ser positiv ut då rapporten
redovisar en negativ avvikelse på -514 tkr för perioden, och den prognostiserade
helårsavvikelsen per den 31 juli beräknas till -985 tkr.
Beslutsunderlag
Controller Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-08-05
Ekonomisk rapport januari-juli 2019
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Ledningsgruppen
Controller Camilla Bengtsson
Controller John Andén
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§ 108 Uppföljning SOSFS 2011:9 Läkemedelshantering 2019/2396
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Enhetschef Maria Tärnerstig med personal är inbjuden och informerar om hanteringen
av läkemedel i verksamheten.
Hemtjänsten kan hjälpa brukaren utifrån dennes behov med läkemedel. Det kan till
exempel vara utifrån egenvård, dvs att brukaren själv har koll på vad som ska utföras ,
men av någon anledning behöver någon form av hjälp från hemtjänsten, utifrån t ex
nedsatt syn eller svårt att öppna medicinpåsar, dosett. Egenvård kan vara medicinering,
insulin, omläggning av sår och dylikt.
Hemtjänsten kan också hjälpa brukaren med sina läkemedel utifrån delegering, dvs att
sjuksköterskan har överlämnat sitt ansvar (delegerat) över det till hemtjänstpersonal.
Här ska sjuksköterskan förvissa sig om att hemtjänstpersonal har koll på vad som ska
göras. Samtlig personal gör en webbutbildning gällande läkemedel och insulin på nätet
och utifrån det skriver sjuksköterskan ett överlämnat delegeringsansvar. Sjuksköterskan
kan välja vilka delar som hon kan delegera till olika personal. Detta kan skilja, beroende
på kompetens från personal. Föreligger osäkerhet bland personalen så har
enhetschefen täta kontakter med sjuksköterskan och sjuksköterskan kan i så fall träffa
personalen, ex hos brukaren för att visa olika insatser. När det gäller delegering är den
enskilde fråntaget sitt läkemedelsansvar. Detta kan t ex gälla brukare med olika former
av minnesproblematik. Läkemedlen ska vara inlåsta i ett medicinskåp vid delegering.
Sjuksköterskan lämnar också signeringslistor som ska fyllas i av personal som gett
brukaren sina läkemedel. Dessa listor samlar sjuksköterskan in varje månad. Det är
viktigt att personalen ser så att brukaren tar sina läkemedel vid delegering. Vägrar
brukaren fylls detta i på baksidan av signeringslistan och sjuksköterskan ska kontaktas.
Enhetschefen får ett HSL uppdrag som verkställs, skrivs ut och lämnas hemma hos
brukaren i deras pärm. Personalen har även möjlighet att se uppdraget i sin telefon.
Vid läkemedelsmissar görs en händelserapportering i aktuellt dokumentationssystem
och detta tas upp på vårdmöte. Ansvarig enhetschef får vid dessa tillfällen veta från
sjuksköterskan utifrån signeringslistan vid vilka tillfällen som missats och kan utifrån
hemtjänstens planeringsverktyg ta reda på vem ur personalgruppen som missat. På så
sätt har enhetschefen möjlighet att ha ett samtal med aktuell person.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-07-11
Presentation av läkemedelshantering
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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§ 109 Förenklat bistånd 2019/2379
Omsorgsnämndens beslut
att från och med 2020-01-01 införa förenklat bistånd i form av trygghetslarm,
matdistribution samt serviceinsatser upp till åtta timmar/månad för personer som fyllt 80
år.
att redovisning av resultat kopplat till effektmål sker i samband med omsorgsnämndens
sammanträde januari 2021.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden fattade 2010-03-31 § 58 beslut om förenklad biståndshandläggning
för matdistribution och trygghetslarm för personer över 80 år. Vid tidpunkten för beslutet,
år 2010, fanns inget uttalat lagstöd för förenklat beslutsfattande. Dock kunde och kan
socialnämnden (omsorgsnämnden) enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen ”ge bistånd utöver
vad som följer av 1 § om det finns skäl för det”. Denna bestämmelse pekar dock på
individer och inte grupper (exempelvis för personer som är 80 år eller äldre).
Många kommuner har, liksom Karlshamns kommun, tillämpat s.k. förenklat bistånd
innan lagstöd fanns. Bland annat Linköpings kommun (ca 104 000 invånare), som
sedan 1992 har erbjudit personer som är 75 år eller äldre ett i förväg bestämt antal
timmar hemtjänst (6 timmar per månad) utan någon biståndsprövning. Fokus har på så
sätt flyttats från utredning och beslut till att det som den äldre förväntar sig av
hemtjänsten faktiskt blir utfört.
Även Gislaveds kommun (ca 30 000 invånare) har sedan 2012 arbetet med förenklat
bistånd. Gislaved har dock inte tillämpat förenklat bistånd på senare år pga. att
efterfrågan från kommuninvånare har saknats.
Sedan 2018-07-01 har riksdagen lagstiftat för att ge möjligheten till kommuner som vill,
att tillämpa förenklat beslutsfattande avseende hemtjänst för äldre personer. Syftet med
lagen är att ge äldre människor större utrymme att påverka innehåll och utformning av
hemtjänstinsatser, enligt ”Linköpings-modellen”, inom ramen för ett förutbestämt antal
timmar.
Från och med 2018-07-01 ges kommunerna, genom ändringar i Socialtjänstlagen,
möjlighet till förenklat beslutsfattande vad gäller hemtjänst för äldre. Syftet med den nya
bestämmelsen är att äldre ska ges möjlighet att i större utsträckning kunna påverka
innehåll och utformning av hemtjänstinsatser, inom ett begränsat antal timmar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att anta kommunprogram för
mandatperioden 2019-2022. I programmet framgår att Karlshamns kommun ska ge alla
över 80 år möjlighet till åtta timmars hjälp och stöd i månaden utan biståndsbedömning,
med avgift enligt hemtjänsttaxan. Förutom trygghetslarm och matdistribution avses att
utöka förenklat bistånd med serviceinsatser, vilket innebär hjälp med exempelvis städ
och tvätt.
Socialstyrelsen skriver i handboken Individens behov i centrum, s. 26 att det i flera
studier framkommit att många verksamheter är insatsstyrda istället för behovsstyrda,
dvs. kommuner försöker få enskilda att passa in i förutbestämda utformade insatser,
vilket i sin tur påverkar biståndshandläggningen och utförarnas planering av
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genomförande av insatser. Risken är att individuella behov, som inte passar in i det
befintliga utbudet, inte upptäcks eller negligeras och därmed inte tillgodoses. För att
motverka detta menar Socialstyrelsen att kommunen bör arbeta utifrån en behovsstyrd
verksamhet. I arbetet med IBIC är fokus att utreda vilka behov en person behöver hjälp
med för att bibehålla sin självständighet och livskvalitet. Det innebär att verksamheten
stöttar personer med de saker personen inte kan utföra på egen hand.
Det finns en konflikt mellan IBIC och förenklat bistånd. Förenklat bistånd innebär att
personen själv styr vilka insatser som skall utföras, utan att man tar hänsyn till om
personen själv skulle kunna utföra dessa insatser eller inte. När behov av stöd vid
personlig omvårdnad uppstår, alternativt att hjälp och stöd överstiger åtta timmar krävs
en biståndsbedömning. Det innebär att när man går från förenklat bistånd till att utreda
det faktiska behovet utifrån IBIC, kan insatser som tidigare utförts avslås.
Avgiften för förenklat bistånd skall enligt kommunprogrammet följa avgiften för
hemtjänsttaxan. Hemtjänsttaxan fastställs av kommunfullmäktige och är för närvarande
341 kr/h i Karlshamns kommun. Maxtaxan regleras i socialtjänstlagen. Med nuvarande
hemtjänsttaxa i Karlshamns kommun uppnås maxtaxan vid sex timmars
hemtjänst/förenklat bistånd. Det innebär att den sjunde och åttonde timmen vid förenklat
bistånd är avgiftsfria.
Larm samt matdistribution är insatser som idag efterfrågas av medborgaren, och som
sedan 2010 ingår i förenklat bistånd i Karlshamns kommun. Utöver larm och
matdistribution bedöms efterfrågan av serviceinsatser inom ramen för förenklat bistånd
vara liten. Detta till följd av att den öppna marknaden erbjuder hushållsnära tjänster till
en mer förmånlig kostnad jämfört med kommunens timtaxa.
Den önskade effekten av förenklat bistånd är att öka äldres möjlighet till att påverka
innehåll och utformning av hemtjänstinsatser. Information krävs för att sprida kunskap
om samt skapa efterfrågan av förenklat bistånd. Uppföljning och analys krävs för att
säkerställa att effektmålet har uppnåtts.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Rebecca Welander
Enhetschef Carina Rosenquist
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§ 110 Svar på remiss angående granskning av kommunens fordonshantering
2018/4177
Omsorgsnämndens beslut
att nämnden ställer sig bakom remissvaret och inväntar införandet av digitala
körjournaler i kommunen.
Sammanfattning
Remiss inom 2019-06-18 för besvarande senast 2019-08-31 där revisorerna
rekommenderar omsorgsnämnden att tydliggöra rutiner för upprättande av körjournaler
och tillse att dessa efterlevs.
Det pågår ett arbete i kommunen angående att införa digitala körjournaler. Det är tillsatt
en arbetsgrupp som ska arbeta med upphandling av digitala körjournaler under hösten
2019. Därefter kommer rutiner för hanteringen av digital körjournal att arbetas fram.
Omsorgsförvaltningen inväntar införande av digitala journaler.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-08-05.
Remiss, Granskning av kommunens fordonshantering, 2018-11-30
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Kommunstyrelsen
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§ 111 Ordförandens information
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande Monika Nobach (S) informerar om följande:


Planerat besök på Sörgården.



Möte med Samverkansnämnden. På grund av verksamhetsförändringar i regionen,
är förslaget att skjuta upp inkontinensutredningen.



Möte med kommunala pensionärsrådet 5/9.



Äldredagen 12/9 kl. 12.30-15.30 i Bellevueparken.
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§ 112 Förvaltningschefens information
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande:


Verksamheten ser ut att ha fungerat väl under sommaren.



Lina Gustavsson börjar som ny MAS 4/11. Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvist
är ställföreträdare under tiden.



Intervjuer av ny verksamhetschef för särskilt boende påbörjas nästa vecka. Det är 31
sökande.



Nämnden har inte möjlighet att gå in med medel för en fortsättning av
Schwungprojektet.



Magnus Arvidsson (M) undrar om antalet utskrivningsklara patienter från sjukhuset.
Under sommaren har kön på korttidsboenden varit låg. Den höjdes något när
sjukhuset gick in i stabsläge.



Magnus Arvidsson (M) ställer fråga om nuläget på Solrosen.
Enhetschef och extra personal har tillsatts under flytten.



Magnus Arvidsson (M) vill veta när projekt måltidsvän påbörjas.
Projektet kommer att påbörjas innan årsskiftet.



Thor Ströberg (SD) undrar om påstådda stölder på Solrosen.
Ärendet är utrett under våren och inget nytt har framkommit.
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§ 113 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 2 2019 2019/160
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 2 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, 2019-08-05
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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§ 114 Beslutsuppföljning augusti 2019 2019/144
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Redovisning över beslutsuppföljning augusti 2019 enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-15
Beslutsuppföljning augusti 2019.
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§ 115 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 13 juni 2019–20 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-12
Redovisning av delegationsbeslut augusti 2019.
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§ 116 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, 2019-07-12
Redovisning av kösituationen till särskilt boende, augusti 2019.
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§ 117 Handlingar för kännedom augusti 2019 2019/153
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 13 juni 2019–21 augusti
2019 redovisas enligt beslutsunderlag.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

18/2960

29/19

2019-06-27

Protokollsutdrag KF § 99/2019
Motion om att utreda möjligheten
till projektet "måltidsvän" inom
Karlshamns äldreomsorg –
Emanuel Norén (-)

2018/4414

32/19

2019-07-02

Protokollsutdrag KS § 178/2019
Samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

2019/850

33/19

2019-06-20

FSG-protokoll från
omsorgsförvaltningen
samverkansgrupp 2019-04-23

2019/1966

34/19

2019-06-27

Protokollsutdrag KF § 143/2019
Resultatrapport april 2019
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§ 118 Rapport från kontaktpolitiker
Omsorgsnämndens beslut


Det finns inget att rapportera.
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§ 119 Nästa möte
Omsorgsnämndens beslut
att nästa möte med omsorgsnämnden är onsdag 25 september.
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§ 120 Övrigt
Omsorgsnämndens beslut


Synpunkter framkommer om tidig läggning av boende och minskade matportioner.
Förvaltningschef hänvisar till avslutad internutredning och fortsatt arbete på berört
boende. Vad gäller matportioner hänvisas till kontakt med kostchefen på respektive
boende.



Sammanträdet avslutas med att nämnden får en rundvandring av de nya lokalerna
på Östralycke.

