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§ 45 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Inger Åkesson (C) att justera dagens protokoll 2020-09-29. 
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§ 46 Parentation  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Sammanträdet inleds med en tyst minut för avliden ledamot Gudrun Johansson (SD). 
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§ 47 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 48 Resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020 2019/2797 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten pågår dygnet runt årets alla dagar med huvuduppdraget att verkställa 
insatser för att tillgodose individens behov av stöd, service, omvårdnad och 
hemsjukvård för äldre. 
 
Omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott om -2,9 mnkr. Prognostiserat 
underskott förklaras med högre kostnader inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt 
boende, -7 mnkr mot budgeterat. Myndighet och resurs prognos för helåret visar +2,7 
mnkr, stöd i särskilt boende +0,9 mnkr, Digitaliserings- och utvecklingsenheten +1 mnkr 
och den centrala verksamheten beräknas till -0,5 mnkr.  
 
Prognosticerat underskott återfinns inom personalkostnader -9,3 mnkr samt övriga 
kostnader -0,2 mnkr. Intäkter visar på ett överskott mot budget på totalt +6,6 mnkr. 
 
Omsorgen har till följd av Covid-19 haft extra stora kostnader när det gäller bl.a. 
personal och skyddsmaterial. Dessa kostnader är återsökningsbara om ca 4 mnkr, detta 
belopp finns inte med i prognosen för omsorgen då det finns en osäkerhet kring hur 
mycket som kommer beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-08-24  
Resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020 
Ekonomirapport januari-augusti 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 49 Tidsbegränsad växelvård 2020/2511 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att tidsbegränsa växelvårdsbeslut till 6 månader  
 
att förlängning av växelvård endast är möjligt i väntan på särskilt boende vid beviljat 
särskilt boendebeslut.  
 
Sammanfattning 
 
Växelvård ger brukare och anhöriga möjligheten att förlänga kvarboende hemma. Ofta 
har brukaren mycket hjälp av anhörig i hemmet. Växelvården blir då en avlastning för 
den anhörige som får regelbunden återhämtning för att orka hjälpa brukaren under en 
längre tid. Effekten blir en förskjutning av inflyttning till särskilt boende.  
Växelvård innebär oftast att brukaren växlar mellan det ordinära boendet och 
växelvårdsboendet varannan vecka. Ofta tas växelvårdsbeslut utifrån ett 
anhörigperspektiv, för att avlasta den partner som vårdar brukaren. Det kan vara en 
känslomässig utmaning att separera från sin partner, och då kan växelvård kännas som 
ett mildare alternativ än att brukaren flyttar in på ett särskilt boende. För den enskildes 
välbefinnande är det i det långa loppet dock inte hälsosamt att byta miljö varannan 
vecka. Två veckor av fyra bor personen i en lägenhet utan egna personliga föremål eller 
egna möbler. Har personen en demens kan det vara extra påfrestande att ständigt byta 
miljö.  
 
Förutom att fungera som en kortvarig avlastning för anhöriga bör växelvård som insats 
fungera som en brygga till särskilt boende, som en möjlighet för brukare och anhöriga 
att prova på och se om ett särskilt boende är det som är aktuellt om man är osäker. Men 
då insatsen inte anses vara hälsosam för brukaren om den pågår under en längre tid 
bör den tidsbegränsas. Kommunen bör inte stödja att en person behöver flytta fram och 
tillbaka, månad efter månad. Växelvårdsbesluten i Karlshamns kommun är i dagsläget 
inte tidsbegränsade. Det resulterar i att en person, i värsta fall, under flera år byter 
boendemiljö varannan vecka.  
 
Växelvård är en samhällsekonomiskt dyr insats. Växelvård är en variant av 
korttidsbeslut. Personer som har växelvård betalar därmed endast för en korttidsplats de 
dygn de nyttjar växelvården. Brukaren betalar inte någon hyra utan endast för mat och 
omvårdnad. Det innebär att det är en billig insats för brukaren jämfört med ett särskilt 
boende. I princip får de särskilt boende 6 månader/år utan att betala hyra för den 
insatsen. För kommunen, som står för hyran, innebär det en dyrare insats än ett särskilt 
boendebeslut då man inte får några hyresintäkter.  
Både ur ett individperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv bör växelvården 
tidsbegränsas till 6 månader. Under dessa 6 månader behöver brukaren ta beslut om att 
eventuellt ansöka om särskilt boende. Möjlighet till förlängning av beslut ges endast vid 
väntan på särskilt boende när ansökan om detta har beviljats. Om personen inte har 
ansökt eller inte blivit beviljad särskilt boende återgår personen till sitt ordinära boende 
med möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser.  
 
Den sammantagna bedömningen är att insatsen växelvård är en bra förberedelse för 
inflyttning till särskilt boende men är under pågående verkställighet inte gynnsam för 
brukarens hälsa då det innebär regelbundet byte av miljö för brukaren. Utifrån det 
bedöms inte kostnaden motsvara nyttan av insatsen. 
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse 2020-08-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist  
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§ 50 Justering av insatsen Ledsagning 2020/2512 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utöka insatsen Ledsagning till att även innefatta ledsagning i syfte att bryta isolering 
och öka möjligheterna till aktiviteter utanför hemmet.  
 
att varje enskilt beslut av ledsagning kopplas till en maxtid och begränsas till Blekinge 
län.  
 
att ledsagning i likhet med övriga insatser utifrån socialtjänstlagen avgiftsbeläggs och 
ingår i maxtaxan.   
 
Sammanfattning 
 
Definitionen av ledsagning enligt Socialstyrelsens termbank är: ”insats i form av 
följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning.” Ledsagning ges som 
bistånd med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller med stöd av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
 
Ledsagning enligt SoL kan ingå som del i ett beslut om hemtjänst eller beviljas som en 
enskild insats. Syftet med insatsen är att bryta isolering och öka möjligheterna till 
aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ledsagning skall, som alla andra insatser inom SoL, 
bedömas utifrån skälig levnadsnivå. Insatsen kan avgiftsbeläggas. Källa: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2011-3-49.pdf 
 
I SoL (2001:453) 4 kap. 1§ regleras rätten till bistånd för försörjning och livsföring i 
övrigt. Grunden är att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjlighet att 
leva ett självständigt liv. Källa: SoL (2001:453)  
 
Idag har Omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun ledsagning som insats. Dock är 
denna insats endast kopplad till ledsagning till och från sjukvårdsinrättningar, så som 
sjukhus, vårdcentral, tandvård, medicinsk fotvård. I insatsen ingår inte ledsagning till och 
från sociala aktiviteter. Insatsen är inte begränsad vad gäller tid eller geografiskt 
område. Ledsagning är avgiftsfri.  
 
Omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun inför arbetssättet Individens behov i 
centrum, IBIC. Det är en arbetsmetod som ställer krav på behovsstyrda utredningar. Det 
är en kulturförändring där man går från insatsstyrt till behovsstyrt inom 
myndighetsutövningen.  
 
Att insatsen ledsagning endast beviljas till och från sjukvårdsinrättningar strider mot 
socialtjänstlagen och är inte heller kompatibelt med IBIC. För att leva upp till lagen 
behöver insatsen ledsagning även beviljas i syfte att bryta isolering och öka 
möjligheterna till aktiviteter utanför hemmet, baserat på en bedömning utifrån skälig 
levnadsnivå.   
 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2011-3-49.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2011-3-49.pdf
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Besluten bör kopplas till en av biståndshandläggarna identifierad maxtid samt vara 
geografiskt avgränsade till Blekinge län. Inom den identifierade maxtiden finns en viss 
flexibilitet i utförandet. Ökar behovet skall ny ansökan göras av den enskilde.  
Avgiften för ledsagning bör grundas på faktiskt utförd tid upp till identifierad maxtid, dvs 
utifrån hur lång tid ledsagningen tar. Detta är i dagsläget inte kompatibelt med befintliga 
system, vilket behöver ses över. Därmed kan avgifterna initialt behöva baseras på 
manuell rapportering av den faktiskt utförda tiden. Avgifterna övergår till att baseras på  
faktiskt utförd tid via systemen när dessa är uppdaterade. 
 
Tidsplan:  
- Utöka insatsen ledsagning till att även innefatta ledsagning i syfte att bryta isolering 

och öka möjligheterna till aktiviteter utanför hemmet. I besluten skall behovet av 
ledsagning beskrivas och en maxtid skall anges. All ledsagning avgiftsbeläggs 
utifrån faktiskt utförd tid baserat på manuell rapportering. Genomförandet av ovan 
skall vara klart senast 31 oktober 2020.  

- Gå från manuell rapportering till att rapport av faktiskt utförd tid via 
verksamhetssystem senast 31 oktober 2021.  

 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse 2020-08-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenquist 
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§ 51 Plan för implementering av IBIC i hemtjänsten 2020/2423 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
IBIC är ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt 
inom den process individen genomgår i socialtjänsten.  
 
Att arbeta enligt IBIC kräver stora förändringar i nuvarande arbetssätt. Förändringen 
måste ske genom hela processen från beslut till avslut. Flera verksamheter är beroende 
av varandra och alla måste förhålla sig till IBIC i samtliga delar. Detta kräver 
standardiserade processer, gemensamt synsätt och gemensamt språk. Processer 
behöver standardiseras för att skapa en tydlighet i hur verkställigheten ska arbeta. 
  
Förutom nya arbetssätt så behöver verksamhetssystem uppgraderas och införas. 
Fyra processledare är utsedda och utbildning för processledarna skulle genomförts 
under våren 2020 men utbildningen blev inställd pga. covid-19. Ny utbildning planeras 
under hösten med risk att processledarna inte hunnit bli klara med utbildningen innan 
verkställigheten måste gå i skarpt läge. Processledarens roll är att ha en ökad kunskap 
om arbetssättet och att vara ett stöd för organisationen vid införandet av IBIC och därav 
stor vikt att de är utbildade innan införande. Då handläggarna redan infört IBIC finns inte 
utrymme för verkställigheten att vänta med införande.  
 
Utbildning för ledningsgrupp, superanvändare, planerare och för drygt 250 medarbetare 
ska planeras och genomföras. Utbildning för medarbetarna planeras till sex 
timmar/medarbetare fördelat på två timmar x tre utbildningstillfällen, därefter behövs 
stöd och stöttning första tiden i samband med införandet. Kunskap och att skapa 
förståelse i arbetssättet IBIC är en viktig del för att lyckas väl med införandet därför 
kommer maxantal medarbetare per utbildningstillfälle att vara 15 stycken. Genom att 
utbilda i mindre grupper skapas goda förutsättningar för frågor och diskussioner. 
 
Hela införandet ska ske under pågående daglig verksamhet och då inga extra resurser 
är avsatta för införandet kan detta ta extra lång tid.  
 
Aktiviteter för införande har pågått under våren 2020 men kommer att intensifieras under 
hösten 2020 för att sedan ha ett fullskaligt införande i verksamhetssystemet senast 
2021-05-31. Efter införande påbörjas arbetet med attitydförändring för att närma sig det 
nya arbetssätt som IBIC innebär.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2020-08-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 52 Förslag på informationsbroschyr - Värdegrund 2020 2020/1389 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna revideringen av dokumentet värdighets- och servicegarantier till att istället 
vara en broschyr  
 
att godkänna förslag till omsorgsförvaltningens informationsbroschyr, som redovisar de 
tjänster som omsorgsförvaltningen kan erbjuda till Karlshamns kommuns invånare. 
 
att lägga till fysisk adress i broschyren  
 
att införa en värdegrundsansvarig inom omsorgsförvaltningen.  
 
Sammanfattning 
 
2012/2013 var det många kommuner och nämnder som ville förmedla någon form av 
servicenivå till kommuninvånarna. Det som då formulerades i Karlshamn kommuns 
Värdighets- och servicegarantier fanns redan då i form av lagar, förordningar eller 
föreskrifter. Omsorgsförvaltningen skall arbeta utifrån Socialstyrelsens 
författningssamling SOSFS 2012:3 som utkom den 14 februari 2012 och innehåller mer 
riktlinjer om hur socialtjänsten omsorg om de äldre ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande(värdegrund), än det som skapades i 
Värdighets- och servicegarantier 2013. 
 
Utifrån lagar, förordningar och föreskrifter har en sammanställning till en 
informationsbroschyr skapats för att ge kommuninvånarna information om vad 
omsorgsförvaltningen har för tjänster och hur tjänsterna genomförs, vilket är en enklare 
beskrivning av det som finns reglerat i SOSFS 2012:3. 
 
Denna informationsbroschyr skall vara ett levande dokument och ändras vartefter som 
justeringar görs i omsorgsförvaltningens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Systemförvaltare Anneli Ritzmans tjänsteskrivelse, 2020-07-03 
Omsorgsförvaltningens informationsbroschyr 
Socialstyrelsen författningssamling SOSFS 2012:3 
 
Beslutet skickas till 
 
Systemförvaltare Anneli Ritzman 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
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§ 53 Förslag till nya riktlinjer avseende fördelning av kommunalt aktivitetsstöd 

från omsorgsnämnden 2020/1896 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget om reviderade riktlinjer inför 2021  
 
att förvaltningschefen bjuder in föreningarna och redovisar nämndens beslut på nya 
riktlinjer och diskuterar kriterier för bidragsersättning 
 
att förvaltningschefen återrapporterar till nämnden i februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Antagna riktlinjer avseende fördelning av föreningsbidrag beslutades i nämnden 
2019-02-20 § 30. Förslag föreligger på revidering av riktlinjer inför 2021. 
 
Föreningsbidraget har tilldelats föreningar/organisationer som har syfte att hjälpa och 
stödja utsatta människor. Bidraget har gått till verksamhets- , administrations, och 
lokalbidrag. Då teknik- och fritidsnämnden har liknande bidrag som kan sökas av 
föreningar så har omsorgsförvaltningen valt att revidera riktlinjerna.  
 
Kommunalt aktivitetsstöd ska kunna sökas av ideella föreningar som bedriver särskilt 
riktad verksamhet/aktiviteter för äldre inom omsorgsnämndens verksamhetsområden i 
Karlshamns kommun. Omsorgsförvaltningen föreslår byte av namn från föreningsbidrag 
till kommunalt aktivitetsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Gunilla Appelquists tjänsteskrivelse, 2020-06-09 
Riktlinjer för kommunalt aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter till äldre i Karlshamns 
kommun, 2020-06-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Handläggare Gunilla Appelquist 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Nämndsekreterare Lena Mattsson 
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§ 54 Anslag till kommunala pensionärsrådet (KPR) 2021 2020/2426 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna uppföljningen av hur avsatta medel från omsorgsnämnden för 2020 har 
används av kommunala pensionärsrådet (KPR). 
 
att avsätta 30 000 kronor för aktiviteter för KPR under 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2019-12-11 § 163 att avsätta 30 000 kronor för 
kommunala pensionärsrådet (KPR) under 2020. 
 
KPR planerade att använda större delen till Äldredagen som 2020 skulle firat 10 års 
jubileum samt till föreläsningar. 
 
KPR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 vid 
sammankomster och evenemang, detta medför att inga sammanträdesmöten, 
föreläsningar eller Äldredagen har kunnat genomföras under 2020. 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) föreslår att samma summa, 30 000 kronor, avsätts 2021 
för aktiviteter för KPR. Aktiviteter som föreslås anordnas är föreläsningar och 
Äldredagen som nästa år firar jubileum, 10 år + 1 år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Gunilla Appelquists tjänsteskrivelse, 2020-08-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunala pensionärsrådet 
Handläggare Gunilla Appelquist 
Ekonom Camilla Bengtsson 
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§ 55 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, kvartal 2 2020 2020/110 
 
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 2 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 56 Information om Riktlinjer för hållbart byggande 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om att ta 
ömsesidig hänsyn till miljön, människan och kostnader när vi arbetar för kommunens 
bästa. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram som ska vägleda och hjälpa oss som bygger 
att göra hållbara val. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen men ska först informeras 
om i samtliga nämnder.   
 
Riktlinjer med tillhörande manual för hållbart byggande ska användas som ett 
planerings-underlag vid ny- och ombyggnation i kommunala fastigheter och 
anläggningar. En kontinuerlig användning av förbestämda krav skapar också en 
tydlighet mot våra leverantörer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för hållbart byggande  
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Katrin Svensson 
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§ 57 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
• Ekonomiuppföljningar och rapporter kommer nämnden tillhanda i god tid.  

 
• Tisdagen 29/9 ska presidiet träffa revisorerna och diskutera en kommande 

granskning av kvalitetsledningssystemet inom omsorgsförvaltningen. 
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§ 58 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
• Besöksförbudet på äldreboende upphävs 1/10. Besöksrutiner upprättas utifrån 

smittskyddsinstitutets och folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Kommunikationsenheten är behjälplig med att ta fram informationsmaterial och 
förmedla de samma.  
 

• Äldrelyftet 2020 innebär ca 1,8 mnkr i statsbidrag till kommunen. Satsningen under 
2020-2021 bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunal där 
målgruppen för satsningen är ny personal och blivande vårdbiträden och 
undersköterskor. Staten finansierar den del av anställningen som utgörs av 
utbildning, vilket ska vara minst 50 procent, medan arbetsgivaren betalar lön för den 
arbetade tiden. Inför 2021 väntas ytterligare statsbidrag med andra regler där 
satsningen även riktas till befintlig personal och första linjens chefer, dvs. 
enhetschefer. 

 
• Träffpunkterna på Östralycke, Gustavsborg och i Hällaryd kommer öppna upp i liten 

skala för gymnastik.  
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§ 59 Redovisning över kösituationen till särskilt boende september 2020 2020/100 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende maj-augusti 2020 
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§ 60 Redovisning av delegationsbeslut september 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 14 maj 2020 – 16 september 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut september 2020. 
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§ 61 Handlingar för kännedom september 2020 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 14 maj 2020 –  
16 september 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom september 2020. 
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§ 62 Beslutsuppföljning september 2020 2020/107 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet med tillägget, 
 
Kriterierna för bidragsersättning avseende de nya riktlinjerna för aktivitetsstöd § 53 
återrapporteras på nämnden i februari 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning september 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-09-23 

Sida 24(24) 

 
 
§ 63 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är flyttad till tisdag 2020-10-27 kl. 13.15 i 
Rådhussalen. 
 
 
 
 
 
 


