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§ 16 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Lars-Olof Larsson (KD) att justera dagens protokoll 2020-04-28. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-04-22 

Sida 4(25) 

 

§ 17 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande ändring; 
 
 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen genom Lars-Olof Larsson (KD) -  

Covid -19, all personal ska testas och få tillgång till erforderlig skyddsutrustning samt 
utbildning i det samma.  

 
Ordförande Leif Håkansson (S) avvisar initiativet med följande motivering;  
 
Karlshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sverige är 
fortfarande i en extra ordinär situation och detsamma gäller Karlshamns kommun. 
Därför har Karlshamns kommun valt som många andra kommuner, att aktivera 
krisledningsnämnden som i nuläget hanterar personalfrågor. I normalläge är det 
kommunstyrelsen. Oppositionen får därför lyfta initiativet i krisledningsnämnden.  
 
 Lars-Olof Larsson (KD) undrar över nuläget med sjuktalen. Ärendet läggs under 

punkten övrigt.  
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§ 18 Förslag på riktlinjer för förenklat bistånd 2019/2379 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna förslag på riktlinjer för förenklat bistånd upp till 8 timmar/månad för 
personer över 80 år.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2019-08-21 § 9 om att erbjuda förenklat bistånd i form av 
trygghetslarm, matdistribution samt serviceinsatser upp till åtta timmar/månad för 
personer som fyllt 80 år.  
  
Den önskade effekten av förenklat bistånd är att öka äldres möjlighet till att påverka 
innehåll och utformning av hemtjänstinsatser. Dock finns det en konflikt mellan IBIC 
(Individens behov i centrum) och förenklat bistånd. Förenklat bistånd innebär att 
personen själv styr vilka insatser som skall utföras utan att man tar hänsyn till personens 
egen förmåga att utföra dessa insatser eller inte, vilket är tvärt emot tänket inom IBIC 
där målet är att bibehålla personens självständighet så länge som möjligt.  
 
Vid ansökan om förenklat bistånd sker ingen utredning. Dock skall verksamheten även 
inom förenklat bistånd följa socialtjänstlagen. Det innebär att den enskilde genom 
biståndet skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att biståndet skall utformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap, 1§).  
Tidigare nämndbeslut innefattade trygghetslarm, matdistribution samt serviceinsatser. 
För att i större utsträckning bidra till fortsatt självständighet avser verksamheten att även 
inkludera social tid. Det är viktigt att försöka skapa en följsamhet i insatserna när man 
går från förenklat bistånd till att utreda insatserna utifrån IBIC, och därför har förslag till 
riktlinjer tagits fram. Dessa riktlinjer är utformade utifrån att insatserna ska nå upp till 
skälig levnadsnivå. De bidrar också till att göra det förenklade biståndet tydligt för 
medborgaren samtidigt som det blir mer hanterbart för verksamheten.  
 
Förslag till riktlinjer  
 
Städ - Utförs varannan vecka, avser 2 rum och kök, hall och badrum/toalett. I insatsen 
ingår damning av fria ytor, dammsugning, våttorkning av golv.  
Tvätt - Utförs varannan vecka. 
Inköp - Avser hjälp att beställa mat via internethandling från upphandlad leverantör. 
Alternativt att få följa med till affären och handla. Avser även apoteksärenden. Inköp 
sker en gång i veckan. 
Social tid - Max 4 timmar i månaden. 
 
Vid makapar där båda är över 80 år ska båda ansöka och dela på serviceinsatserna. 
Om en av makaparet är under 80 år görs en individuell bedömning. Om en är över 80 år 
och den andra är under 80 år och den under inte har behov av serviceinsatser så görs 
avslag med hänvisning till äktenskapsbalken. Har däremot den som är över 80 år behov 
av social tid beviljas detta.  
 
Utförandet av insatserna planeras tillsammans med hemtjänsten. Vid förändringar 
måste hemtjänsten meddelas minst fem dagar innan.  
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2020-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenquist 
Handläggare Gunilla Appelqvist 
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§ 19 Uppsökande verksamhet för äldre kommuninvånare som inte har beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen 2020/825 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att åldersgränsen för uppsökande verksamhet för äldre kommuninvånare som inte har 
beviljade insatser enligt socialtjänstlagen ändras från 80 till 85 års ålder.   
 
Sammanfattning 
 
I socialtjänstlagen (3 kap, 1§) framgår det att socialnämnden är skyldig att informera om 
socialtjänsten i kommunen samt genom uppsökande verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. 

 
I mars 2013 § 64 tog omsorgsnämnden beslut om att implementera uppsökande 
verksamhet, vilket hade drivits som projekt under perioden februari 2012 till mars 2013.  
 
Syftet med uppsökande verksamhet är:  
- att skapa trygghet för äldre invånare i Karlshamns kommun genom att informera om 

insatser enligt socialtjänstlagen.  
- att tillgodose lagstiftningens intensioner vad gäller socialtjänstens uppsökande 

verksamhet.  
- att ge omsorgsförvaltningen kännedom om enskilda människors behov av stöd och 

service och därigenom skapa ett underlag för planering av framtida insatser.  
 
Sedan 2013 har uppsökande verksamhet skett genom att brev skickats hem till personer 
över 80 år som inte haft beviljade insatser enligt socialtjänstlagen. I brevet erbjuds 
personen ett hembesök alternativt telefonsamtal i syfte att få information om 
kommunens verksamhet. Personen uppmanas att själv kontakta kommunen för att 
mötet ska bli av.  
 
2018 skickades det hem brev till 253 personer. Dessa personer var födda 1938 och 
hade ingen hjälp med hemtjänst. Resultatet blev 22 hembesök och 10 personer fick 
information via ett telefonsamtal.  
 
2019 skickades det hem brev till 230 personer. Dessa personer var födda 1939 och 
hade ingen hjälp med hemtjänst. Resultatet blev 8 hembesök och 5 personer fick 
information via ett telefonsamtal.  
 
Informationen når inte ut till de personer som verkligen behöver den. För att i större 
utsträckning nå målgruppen föreslår verksamheten att brev skickas ut till alla som fyller 
85 år och inte har hjälp av hemtjänst. Den enskilde skall i brevet uppmanas att höra av 
sig för att boka tid för besök. Om den enskilde inte hör av sig kontaktas personen per 
telefon inom 2-4 veckor.  
Resursmässigt är det möjligt att ta personlig kontakt med de som inte hör av sig, då 
antalet personer minskar när åldersgränsen höjs till 85. December 2019 hade 
Karlshamns kommun 86 stycken 85-åringar som inte hade någon hjälp av hemtjänst.  
 
Genom detta förslag till förändring tror vi att vi når ut till fler som verkligen behöver 
informationen. Detta eftersom vi kontaktar den enskilde efter några veckor och därmed 
fångar upp de som inte hade hört av sig självmant. Detta möjliggörs genom höjd 
åldersgräns och därmed minskad målgrupp.  
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2020-03-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenquist 
Handläggare Gunilla Appelqvist 
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§ 20 Måltids- och transportavgifter för dagverksamhet för demenssjuka - Tärnan 
och Forsgården 2019/3875 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att avskaffa dagavgiften  
 
att införa självkostnadspris för mat och egenavgiften för färdtjänst och att dessa justeras 
utifrån prisutveckling som sker i respektive del. 
 
Sammanfattning 
 
Dagverksamheten Tärnan och Forsgården vänder sig till personer med demenssjukdom 
och som därför har behov av särskilt stöd för att klara av den dagliga livsföringen. Syftet 
med insatsen dagverksamhet är att ge stimulans och aktivitet till den enskilde samt 
avlastning till anhöriga. Insatsen kan underlätta för den enskilde att kunna bo kvar 
längre i det ordinarie boendet.  
 
Sedan tidigare har det beslutats om att ta ut en dagavgift för gästerna. I avgiften ingår 
frukost, lunch och eftermiddagsfika samt transporter till och från dagverksamheten. 
Avgiften för dagverksamhet har inte följt med i kostnadsutvecklingen för mat och 
transporter vilket har lett till årliga kostnadsökningar för omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2018-11-14 § 166 om en successiv höjning av avgift inom 
dagverksamheten för dementa med 20 kronor per dag i tre år. Dagavgiften var då 78 kr 
och från och med 2020 har den höjts till 118 kr per dag.  
 
Avtalet om transporter till dagverksamheten löper ut i juli 2020 med option på ett år. I 
samband med budgetarbetet inför 2020 planerades att undersöka om det var möjligt för 
gästerna att åka med egen färdtjänst till dagverksamheten. Då målgruppen för 
dagverksamhet har någon form av kognitiv svikt ser vi att den tänkta lösningen skulle 
minska tryggheten för den enskilde. Traditionella färdtjänstresor innebär flera olika 
chaufförer samt olika medresenärer i transporterna. I dagsläget är det en till två 
chaufförer som sköter transporterna och därmed har god kunskap om passagerarna. 
  
Med självkostnadspris menas den kostnad som mat och resor kostar och som den 
enskilde skulle betala i matsalen på exempelvis Östralycke samt vad den enskilde 
betalar för färdtjänst, inga övriga kostnader tillkommer. För närvarande är 
självkostnadspris för frukost, lunch och eftermiddagskaffe 79 kronor per dag och  
för resor är egenavgiften för en zon 50 kronor per dag tur och retur. Kostnaden följer 
den prissättning som måltidservice anger för mat samt den prissättning som Region 
Blekinge beslutar om för färdtjänst. Detta innebär i dagsläget en kostnad per dag för den 
enskilde med 129 kr, en ytterligare höjning med 11 kr per dag.  
 
Genom att fakturera självkostnadspris i stället för en i förväg beslutad dagavgift 
säkerställer vi att kostnaderna följer prisutvecklingen för mat och egenavgiften för 
färdtjänst. 
 
Bedömning 
 
Då målgruppen för dagverksamheterna har någon form av kognitiv svikt ser vi att det 
kan bli otryggt för den enskilde och merarbete för personalen avseende transporter med 
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egenfärdtjänst. Verksamheten bör ansvara att resorna från dagverksamheterna för 
dementa sker tryggt. Detta säkerställs genom upphandling av transport och den 
enskilde faktureras gällande taxa motsvarande en zon enkel resa för färdtjänsttaxa. 
Vidare bedöms det rimligt att gästerna betalar för mat och resor till aktiviteter därför 
föreslås att gästerna faktureras självkostnadspris för samtliga måltider samt för den 
avgift de skulle ha betalat för en zon med färdtjänstresa i dagsläget 129 kr per dag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2020-04-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvist  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 21 Remiss, begäran om yttrande över Karlshamns nya 
bostadsförsörjningsprogram 2020/1114 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att tillstyrka och dela förslaget i bostadsförsörjningsprogrammet att det behövs fler 
trygghetsboenden.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt remiss i rubricerat ärendet.  
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
 Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Riktlinjerna ligger sedan till grund för kommunens strategiska planering. 
Samrådshandling har tagits fram som innehåller både mål och riktlinjer men också en 
prioriteringslista med åtgärdsförslag. Målen och riktlinjerna som presenteras i 
programmet grundar sig på insamlad statistik från dels SCB men också egna 
enkätundersökningar samt genomförda workshops med politiker, fastighetsägare, 
mäklare, regeringsorgan, länsstyrelsen med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-07 
Remisshandlingar, Bostadsförsörjningsprogram  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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§ 22 Rapportering över teknikanvändningen på Östralycke 2020/585 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta rapporten till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Följande är en statusrapport av användningen av tekniken på Östralycke. Värt att notera 
att under det senast året har gått åt mycket tid och engagemang från både ledning och 
personal till att introducera ny personal och få igång stordriften på Östralycke. 
 
Trygghetslarm 
 
På Östralycke använder vi ett trygghetslarm från företaget Viser som idag har två 
stycken olika system för trygghetslarm, det gamla och det nya. Leverantören har 
meddelat att ingen nyutveckling längre sker i det gamla systemet vilket är det som vi 
idag har installerat på Östralycke. Den nya delen på Östralycke som togs i bruk under 
2019 är idag redan förberett för det nya trygghetslarmet och bytet kan där göras relativt 
enkelt och brukarna kan behålla sina larmklockor som de använder idag. Däremot krävs 
förändringar på den gamla delen på Östralycke rörande dörr- och fönsterlarm. 
Förändringen handlar om att göra dörr- och fönsterlarm trådlösa istället för att vara 
ansluten med kabel.  
 
Enligt prisuppgift från leverantör ligger kostnaden av förändringen på cirka 204 000 kr. 
Förändringen berör bara den gamla delen av Östralycke då nya delen redan är förberett 
för det nya trygghetssystemet.  
 
Exempel på fördelar med nya trygghetslarmet gentemot det gamla: 

 Fortsatt nyutveckling av trygghetslarmet  
 Förbättrad statistik av personalens utförda arbete med brukarna 
 Förenklad administration av personalens behörighet  
 Förenklad administration av att lägga till eller ta bort larmgivare i systemet. 
 Lägre månadskostnad (7300 kr per år) 

 
Värt att notera är att Eklundens särskilda boende använder idag Visers nya 
trygghetslarm sedan hösten 2019 och den framtida målbilden vi har är att ha samma 
trygghetslarm på alla våra särskilda boenden. 
 
Östralycke Passersystem 
 
På Östralycke finns två stycken olika passersystem. KABA som är det system som 
sköter behörigheten till brukarnas lägenhetsdörrar. Det andra är Kommunens centrala 
passagesystem, ARX, som hanterar alla övriga dörrar på Östralycke. Administration i 
kommunens passersystem är väl uppbyggd där behöriga administratörer som har 
åtkomst till systemet från många olika platser. KABA däremot är lokalt placerat på 
Östralycke och kan endast idag nås från en plats. Det finns idag bara två personer som 
administrerar behörigheterna till brukarnas lägenhet varav en är en undersköterska som 
arbetar med välfärdsteknik en dag i veckan. Detta är idag sårbart med tanke på dagens 
situation med Covid-19-smitta och även kommande semesterperiod i sommar. 
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Läkemedelshantering 
 
Vi har i samband med en driftstörning i kommunens passersystem ARX identifierat en 
sårbarhet kring användning av medicinskåpen som finns installerade i varje 
brukarlägenhet. Handlingsplaner och teknisk lösning behöver ses över för att säkerställa 
att personal vet hur de ska agera om sådan situation uppstår igen.  
 
Rutiner, ansvarsfördelning och handlingsplaner 
  
Vid byggnationen av Östralycke som helhet har många olika leverantörer har varit 
involverade och samordningen från kommunens sida har inte varit tillräcklig. Det finns 
tekniska lösningar, rutiner, ansvarsfördelningar och handlingsplaner som behöver ses 
över för att den dagliga driften ska fungera bättre och för att vi ska vara bättre 
förberedda vid driftstörningar eller andra extraordinära händelser. KABA är ett sådant 
exempel. Brukarens tagg som används in till lägenheten fungerar inte vid 
avdelningsdörren utan där måste en annan tagg användas är ett annat exempel. Rutiner 
för hantering av vikarietaggar har redan förbättrats men det kvarstår andra områden 
som behöver förbättras likaså beroende till ett fåtal nyckelpersoner för exempelvis 
åtgärdandet av trasiga larm, batteribyte och övriga verksamhetsfrågor. 
 
Mobila trygghetslarm 
 
Verksamheten på Östralycke efterfrågar mobila trygghetslarm både med och utan GPS-
funktion. Möjlighet finns redan idag att integrera mobila trygghetslarm in i 
trygghetslarmet som finns på Östralycke. Produkten Minifinder GPS-larm är ett sådant 
exempel. Vi har även andra produkter som vi kan beställa via HMC 
(Hjälpmedelscentralen) i Karlskrona som Viser visat intresse till att integrera dem in i 
trygghetslarmet om vi vill beställa det. 
 
Social aktivering av brukare 
 
Chefer och personal på Östralycke visar stort intresse för att använda ny teknik. Några 
exempel är olika aktiverings-appar via surfplattan, spel och social underhållning med 
Nintendo Wii, streaming via Chromecast av innehåll från mobiltelefon/surfplattor till TV. 
Användning av trådlösa hörlurar för att slippa ha en kabel mellan hörlurar och din 
TV/telefon/musikspelare. Vi behöver stödja verksamheten med rådgivning, inköp, 
installation, utbildning och support vid användning av den teknik som brukarna/personal 
efterfrågar.  
 
Digitala möten mellan brukare och anhöriga 
 
Behovet av digitala möten har ökat efter det införda besöksförbudet på våra särskilda 
boenden men redan innan Covid-19-smittan fanns efterfrågan. Det finns några 
avdelningar på Östralycke som behöver få ökad tillgång till surfplattor/bärbara datorer 
för att kunna möta behovet från brukare och anhöriga. FaceTime, Google Duo eller 
Skype är exempel på appar man vill använda sig av. Det finns olika lösningar beroende 
på om brukare och anhöriga har Iphone IOS eller Android som operativsystem på sina 
enheter. Från och med 6 april har omsorgen tillgång en person från Kreativum som ska 
hjälpa oss då Kreativum tillfälligt har stängt sin verksamhet. Personen har fått i uppdrag 
att stödja verksamheten med användningen av digitala möten för att möta behovet från 
brukare och anhöriga. 
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Spoldesinfektorer  
 
Efter inköp av spoldesinfektorer till Östralycke för rengöring och desinfektion av medicin-
teknisk utrustning mm har serviceavtal inte tecknats vilket gjort att kontinuerlig service 
och underhåll från leverantören inte har gjorts vilket har skapat störningar i 
användningen på Östralycke. Serviceavtal har nu tecknats för den första 
spoldesinfektorn som köptes in vilket säkerställer att leverantören årligen kommer och 
ger service på maskinen. För de två nya maskinerna som har köpts in under 2019 ingår 
inköpsservice under två år och kommer därefter att läggas in i det serviceavtal som nu 
finns tecknat. 
 
Utbildningsbehov finns hos personal på avdelningarna om hur spoldesinfektorerna ska 
användas och skötas. Vi har pratat med leverantören som nu ska återkomma med 
förslag på när våra hygienombud med flera på Östralycke kan få utbildning. Med hänsyn 
till Covid-19-smittan kan vi inte idag säga när det går att genomföra den här 
utbildningsinsatsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
IKT-strateg Magnus Wickenbergs tjänsteskrivelse, 2020-04-07 
 
Beslutet skickas till 
 
IKT-strateg Magnus Wickenberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
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§ 23 Ansökan om föreningsbidrag 2020 omsorgsnämndens verksamhetsområde 
2020/129 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fördela föreningsbidrag enligt förslag  
 
att finansiering sker inom budgetram 2020 
 
Sammanfattning 
 
En sammanställning är gjord över de föreningar som ansökt om föreningsbidrag 
2020. Finansieringen ska ske genom budgeterade medel för föreningsbidrag 2020, 
90 000 kronor. Ansökningar om föreningsbidrag har inkommit som totalt motsvarar 
94 000 kronor. 
 
 Ringamåla Röda Kors Krets, har ansökt om ett bidrag på 12 000 kr till 

mötesplatser och vävstugans aktiviteter. Förslag till bidrag 12 000 kr 
 

 RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 7000 kr till 
verksamheten, administration och lokaler. Förslag till bidrag 7000 kr. 
 

 PRO samorganisation Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 15 000 kr till 
planerade aktiviteter och lokalhyra så studiecirklar kan genomföras. Förslag till 
bidrag 15 000 kr. 
 

 Demensföreningen i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 40 000 kr till 
aktiviteter och verksamheten. Förslag till bidrag 30 000 kr. 
 

 Strokeföreningen har ansökt om ett bidrag på 10 000 kr till aktiviteter och 
verksamheten. Förslag till bidrag 5000 kr. 
 

 Önskeambulansen har ansökt om ett bidrag på 10 000 kr för att bedriva 
verksamheten och utbildning av nya förare. Förslag till bidrag 10 000 kr. 

 
I sammanställningen ingår ansökningar och beslut för år 2018-2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Gunilla Appelqvists tjänsteskrivelse, 2020-04-01 
Sammanställning av sökt föreningsbidrag 2020  
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förening 
Handläggare Gunilla Appelqvist 
Controller Camilla Bengtsson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 24 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 2020/109 

 
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 1 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 25 Redovisning över kösituationen till särskilt boende april 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 april 2020. 
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§ 26 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
 Mötena framöver kan ske digitalt via NP Video Meet.  

 
 Framöver sker protokoll och beslut med digital signering.  

 
 Beslut att hemtjänstinsatser inte garanteras vid tillfällig vistelse i Karlshamns 

kommun. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-04-22 

Sida 19(25) 

 

§ 27 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
Nämnden tilldelas löpande information om Covid -19.  
 
 I syfte att förhindra smittspridning kommer insatsen växelvård tillfälligt, under  

coronapandemin, inte verkställas. 
 Enhetschefer tjänstgör på helger, chef i beredskap fortgår som vanligt. 
 Besöksförbud råder för att förhindra sociala kontakter både inom- och utomhus. 
 I nuläget råder det ingen brist på skyddsutrustning. Alla lager inventeras och 

rapporteras in till länsstyrelsen. 
 Det planeras för ett coronateam. 
 Riskbedömning sker på alla nivåer.  
 Personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper i dagsläget till med icke 

vårdnära men nödvändiga tjänster, såsom matleveranser och tvätt.  
 Med hjälp av personal från Kreativum, instruerar de personalen i hur man kan 

hantera olika möjligheter för att få kontakt med anhöriga. Redan nu förekommer 
mycket digitala kontakter.  

 Inspektionen för vård och omsorg genomför en tillsyn i hela landet för att kartlägga 
personalens oro, närvaro och ledarskap samt hanteringen av basala hygienrutiner.  
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§ 28 Beslutsuppföljning april 2020 2020/107 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning april 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-04-22 

Sida 21(25) 

 

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut april 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 20 februari 2020 – 15 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut april 2020 
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§ 30 Handlingar för kännedom april 2020 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 20 februari 2020 – 15 april 
2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom april 2020 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-04-22 

Sida 23(25) 

 

§ 31 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ärendet tas bort från dagordningen under överskådlig tid med anledning av Covid -19.  
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§ 32 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är måndag 18 maj kl. 13.15 i Rådhussalen.  
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§ 33 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
På Lars-Olof Larsson (KD) fråga, svarar förvaltningschef Torill Skaar Magnusson att det 
i nuläget inte föreligger någon större ökning av sjuktalen.  
 
 


