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Plats och tid Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:15—17.00. Ajournering klockan  
15.00—15.20.  

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 Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Veronica Blåder (MP) 
Billy Månsson (S) 

 Bengt Jensen (MP) 
Sofie Dahlqvist (S) §§ 8-15 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Billy Månsson (S) 
Ulla Olofsson (M) 
Nils Sjöström (C) 
Magnus Arvidsson (M) 
Margareta Norander (L) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
Kerstin Ifvarsson (S) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Helén Ahlberg, verksamhetschef  
Magnus Wickenberg, utvecklingschef § 3 
Lina Gustafsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska § 4  
John Andén, controller § 5 
Camilla Bengtsson, controller § 5 
 

 

Paragrafer §§ 1-15  

Utses att justera Monica Nobach (S) 

Justeringsdatum  2020-03-03 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Leif Håkansson  

Justerande ………………………………………… 
Monica Nobach  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-02-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-04 

Tillkännages t.o.m.: 2020-03-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 1 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Monica Nobach (S) att justera dagens protokoll 2020-03-03. 
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§ 2 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 3 Teknik- och digitaliseringsberättelse 2019 omsorgsförvaltningen 2020/585 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna 2019 års teknik- och digitaliseringsberättelse 
 
att återrapportering sker enligt årshjulet. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet föredras av utvecklingschef Magnus Wickenberg. 
 
Teknik- och digitaliseringsberättelsen är en beskrivning över omsorgsförvaltningens 
arbete med teknikutveckling och digitalisering som genomförts under 2019 med styrning 
från teknikplanen 2019-2022 som beslutades den 24 april 2019. Förvaltningen har under 
2019 haft stort fokus på de ekonomiska besparingar som varit nödvändiga att göra men 
har ändå lyckats genomföra och deltagit i många olika projekt, uppdrag och aktiviteter, 
exempelvis; 
 
 uppsättning av ny modern hemsida  
 ny e-tjänstplattform för utveckling och användning av digitala tjänster 
 nytt trygghetslarm för brukarna på Eklunden 
 flertalet stora flyttprojekt inom hemtjänst och särskilda boenden 
 nya välfärdsteknikavtal gällande GPS-larm, digitala medicinskåp och digitala nycklar  
 etablering av omsorgens arbetsgrupp för välfärdsteknik 
 Phoniro Care har uppdaterats till senaste versionen 
 införandet av nytt IT-stöd för avvikelsehantering 
 nytt avtal med Tieto kring fortsatt drift, support och förvaltning av Procapita/Lifecare 
 arkiveringsarbete av information från Vård och Omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg tjänsteskrivelse, 2020-02-11 
Teknik- och digitaliseringsberättelse 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 4 Patientsäkerhetsberättelse omsorgsnämnden 2019 2020/484 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
att återrapportering sker enligt årshjulet.  
 
Sammanfattning 
 
Ärendet föredras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Lina Gustafsson.  
 
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen 2010:65 senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå; 
 
 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.  
 Vilka resultat som uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 visar att verksamheten har arbetssätt som ger 
förutsättningar för att säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet i hälso-och 
sjukvården så att de enskildes behov kan tillgodoses. Den sammanfattande 
bedömningen är att verksamheten under året har arbetat med patientsäkerhetsfrågor i 
flera olika processer i syfte att bibehålla och utveckla god kvalitet och säkerhet i hälso-
och sjukvården. Inom vissa delar har inte verksamheten nått upp till sina mål på 
detaljnivå men inte heller försämrats jämfört med tidigare år. Rekommendationen för 
fortsatt utveckling och optimering av verksamheten är att fokusera på ytterligare 
systematiskt förbättringsarbete rörande patientsäkerhetsfrågor såsom 
avvikelsehantering och utredning, hälso-och sjukvårdsdokumentation samt 
delegeringsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lina Gustafsson och förvaltningschef Torill Skaar 
Magnusson tjänsteskrivelse, 2020-01-31 
Patientsäkerhetsberättelse 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lina Gustafsson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 5 Resultatrapport och bokslut omsorgsnämnden 2019 2019/152 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna omsorgsnämndens resultatrapport 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott om 28 tkr för 2019, där resultatet varierar 
inom förvaltningens olika verksamheter. 
 
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. 

Huvudsakliga utmaningar och huvudfokus har varit budgetarbetet, att få en budget i 
balans innan årets utgång för att därifrån kunna gå in i 2020 med en ansats om att 
utveckla kvaliteten i verksamheten, både det systematiska och det upplevda.  
 
Hemtjänsten har sammantaget höga kvalitetspoäng i brukarundersökningen medan 
särskilt boende har ett lägre resultat i jämförelse med länet och riket. Tänkbara orsaker 
kan vara de förändringar i boendebeståndet som planerades och delvis genomfördes 
under året samt att Östralycke har varit en byggarbetsplats under större delen av året. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefs Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-02-05 
Resultatrapport inklusive investeringar omsorgsnämnden 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Helén Ahlberg 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller John Andén 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 6 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
 På nämndens vägnar riktas ett tack till alla anställda inom omsorgsförvaltningen för 

det arbete som utförts 2019 och som resulterar i budget i balans.  
 

 Fixarhjälpen kommer i mars informera nämnden om verksamheten med 
inkontinensskydd och sjukvårdsmaterial.  
 

 Politisk samverkan vård och omsorg (PSVO) återuppstår i Blekinge under 2020 med 
ordförande för Hälsosjukvårdsnämnden som sammankallande där ordförande för 
kommunernas nämnder ingår. Sammanträden är föreslagna i april, september och 
november. 
 

 Kommunen har fattat beslut om att införa digital signering av protokoll, avtal och 
beslut. Det kräver mobilt BankID.  

 
 Samverkansnämnden kommer vid nästa sammanträde efter att ett möte genomförts 

med förvaltningschefer ifrån varje kommun, besluta om framtida gemensamma 
upphandlingar av olika plattformar, mellan kommunerna, regionen och 
hjälpmedelscentralen. Detta kommer också kräva beslut i kommunerna.   
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§ 7 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.   
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar,  
 
 God och nära vård 2020 som är en omställning av hälso- och sjukvården med fokus 

på primärvården.  
 

 Redogör för den information som gått ut till hyresgästerna inför avveckling av det 
särskilda boendet Båtsmansgården. Mer än hälften av hyresgästerna har flyttat.  
 

 HR-specialist Olle Bergman redogör för kommunals begäran och förvaltningens svar 
om åtgärder enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen angående Östralycke SÄBO.  

 
 Redogör för Socialdepartementets medel för teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus.   
 
 Den höga vattennivån i kommunen påverkar hemtjänsten i framför allt trakterna kring 

Svängsta. Verksamheten har dock en plan för alla brukare.  
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§ 8 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2019 2019/163 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
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 4 2019 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
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§ 9 Redovisning över kösituationen till särskilt boende februari 2020 2020/100 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende februari 2020 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-02-26 

Sida 13(18) 

 

§ 10 Beslutsuppföljning februari 2020 2020/107 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning februari 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 11 Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 2020/102 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Genom omsorgsnämndens beslut den 11 december 2019 § 160, har nämnden 
delegerat sin beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att 
vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 3 december 2019 – 19 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 
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§ 12 Handlingar för kännedom februari 2020 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 3 december 2019 –  
19 februari 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom februari 2020 
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§ 13 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Det finns inget att rapportera.  
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§ 14 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är onsdag 25 mars kl. 13.15 i Asarumssalen. 
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§ 15 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
På Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) fråga kommer redovisning att ske på nästa nämnd om  
avgifterna på särskilda boenden och inom hemtjänsten.  
 
 
 


