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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—15.15. 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) 
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) §§ 121-125  
Magnus Arvidsson (M) §§ 126-132 

 Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

 

        

Närvarande 
ersättare 

  
Billy Månsson (S) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Veronica Blåder (MP) 
Margareta Norander (L) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
Kerstin Ifvarsson (S) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Anna Ardegård, enhetschef §§ 121-123 
John Andén, controller §§ 121-124 
Camilla Bengtsson, controller §§ 121-124 
 

 

Paragrafer §§  121-132  

Utses att justera Thor Ströberg (SD) 

Justeringsdatum  2019-10-01 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande …………………………………………  
                               Thor Ströberg  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-09-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-02 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 121 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Thor Ströberg (SD) att justera dagens protokoll 2019-10-01. 
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§ 122 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 123 Uppföljning SOSFS 2011:9 BPSD 2018/1220 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten om det fortsatta arbetet med BPSD 
 
att återrapportering sker enligt nämndens årshjul 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Anna Ardegård med personal rapporterar om arbetet med BPSD i 
verksamheten.  
 
”Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) drabbar någon gång ca 
90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara 
aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort 
lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående 
och vårdpersonal. 
 
BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella 
vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som 
detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. 
 
Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till: 
 
 Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom 
 Implementering av de nationella riktlinjerna 
 Personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för personalen 
 Teamarbete och tydliga mål 
 Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar 
 Att tydliggöra vårdtyngden och bidra till en verksamhetsutveckling” (BPSD-registret) 
 
I den aktuella utbildningsplanen ingår att alla demensboenden ska ha genomgått 
utbildning i BPSD under 2020. Verksamheten har tidigare arbetat med BPSD-registret 
men då det under period har varit stor personalomsättning inom förvaltningen har 
implementeringsarbetet blivit eftersatt. Den stora utmaningen är att implementera 
arbetsmetoden på ett sådant sätt att metoden blir ett naturligt inslag i det dagliga 
arbetet. Genom att regelbundet följa upp arbetet både på nämnds- och förvaltningsnivå  
ökar förutsättningarna för en framgångsrik utveckling. 
 
Mariegården är ett av tre demensboenden som har genomgått utbildningen och påbörjat 
arbetet med att skapa den struktur i arbetet som BPSD-registret bidrar till. Vissa effekter 
kan mätas genom att utvärdera enligt punkterna ovan men det finns en svårighet i att ta 
fram exakta värden, men vi förutsätter att ett metodiskt och strukturerat arbetssätt 
främjar både kvalitet och kostnad. Utbildningen och implementeringsarbetet ökar 
kompetensen och tryggheten hos medarbetarna vilket bidrar till en mera lugn och stabil 
tillvaro för brukare med dessa symptom. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 124 Resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2019 2019/152 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut för perioden januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har ett prognostiserat överskott om 1 000 tkr efter augusti.  
 
Till följd av minskad budgetram och nya icke kompenserade kostnader gick 
omsorgsnämnden in i 2019 med en anpassningsutmaning om ca 39 mnkr. Utfallet av 
förhandling med bostadsbolaget gällande hyror samt statsbidrag på 2 mnkr genererar 
att anpassningen minskar till drygt 30 mnkr. 
 
Vid delårsbokslutet i april prognostiserades ett underskott på 2 600 tkr.  
 
Förvaltningen har haft och har en stor utmaning när det gäller budgetarbetet. 
Personalkostnaderna är totalt sett höga i förhållande till budget men flera enheter har i 
dagsläget budget i balans och samtliga visar på en positiv utveckling.  
 
Sjuktalen är fortfarande höga och genererar stora kostnader. Den positiva utvecklingen 
har stannat av lite när det gäller korttidsfrånvaro, troligen till viss del orsakat av de 
förändringar som har skett inom förvaltningen under året. Budgetförutsättningarna har 
krävt och kräver även framledes förändringar när det gäller arbetssätt, bemanning och 
schemaplanering. Förändringarna har genomförts utan att personal har behövt sägas 
upp. 
 
Det både pågår och planeras för flera olika insatser i syfte att förbättra och utveckla 
arbetsmiljön. Verksamheten avser att fortsätta arbetet med budget och sjuktal samt 
fokusera på kärnuppdraget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-09-18  
Resultatrapport januari-augusti 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Verksamhetscontroller Anette Ericsson  
Controller Camilla Bengtsson 
Controller John Andén 
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§ 125 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar om följande: 
 
 Nämnden inbjuds till invigning av nya Östralycke 15/11 klockan 14.00.  

 
 Äldredagen har genomförts 12/9 med drygt 700 besökare. Nämnden tackar Gunilla 

Appelqvist på omsorgsförvaltningen för en väl genomförd dag.  
 

 Nämnden i november ställs in. Planen är att i oktober informera om nästa års 
sammanträdestider.  

 
 Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson har av socialdepartementet utsetts till 

expert utifrån ett kommunperspektiv inom utredningen Samordnad utveckling för god 
och nära vård.  
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§ 126 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar om följande: 
 
 Flyttarna från Solrosen och Perennagården till Östralycke och flytten av 

korttidsverksamheten från Persgården i Mörrum till Solrosen är avklarade. Förutom 
första flyttdagen flöt det på bra i övrigt. 

  
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska i sin plan genomföra inspektion i  

verksamheten, detta sker tillsammans med fem andra kommuner i Kronoberg och 
Blekinge. 

 
 Tjänsten som verksamhetschef för särskilt boende är tillsatt med Helén Ahlberg, hon 

tillträder 10 oktober.  
 
 Den 20/11 planeras en minimässa på Östralycke där anhöriga och andra kan få 

information om de olika delarna i kärnuppdraget. 
 
 Besvarat brev med inkomna synpunkter på verksamheten under sommaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2019-09-25 

Sida 11(16) 

 

§ 127 Redovisning över kösituationen till särskilt boende september 2019 
2019/336 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-04  
Redovisning över kösituationen till särskilt boende september 2019      
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§ 128 Beslutsuppföljning september 2019 2019/144 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslutsuppföljning september 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-04  
Beslutsuppföljning september 2019 
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§ 129 Redovisning av delegationsbeslut september 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 12 augusti 2019 – 16 september 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-04  
Redovisning av delegationsrapport september 2019  
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§ 130 Handlingar för kännedom september 2019 2019/153 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 12 augusti 2019 –  
20 september 2019 redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende 
 
2019/804  35/19   2019-09-17  Protokoll KPR 2019-09-05 
 
2019/1937  36/19   2019-09-19   Beslut KS § 244/2019 Uppföljning av motion om  

inrättande av whistleblowerfunktion i 
Karlshamns kommun 

 
2019/1936  37/19   2019-09-19  Beslut KS § 245/2019 Förslagslåda för  

medarbetare 
 
2019/850  38/19   2019-09-20  FSG-protokoll från omsorgsförvaltningens  

samverkansgrupp 2019-08-27 
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§ 131 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Det finns inget att rapportera.  
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§ 132 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är onsdag 16 oktober. 
 
 
 
 


