
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-12-09 

Sida 1(24) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 13:15—15.30.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Mikael Erdtman (S) 
Ulla Olofsson (M) 

 ersätter 
Thor Ströberg (SD) 
Magnus Arvidsson (M) 

 

Billy Månsson (S) 
Nils Sjöström (C) 

 Sofie Svensson (S) 
Tommy Mikkelsen (SD) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Mikaela Wallin (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Magnus Wickenberg, utvecklingschef § § 81 
Rebecca Welander, verksamhetschef § § 83-84 
Maria Bengtsson, verksamhetschef § 92 
Karolina Nilsson, bostadsanpassningshandläggare § 82 
Carina Rosenquist, enhetschef § 83-84 
John Andén, controller § 86 
Camilla Bengtsson, controller § 86-87 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§ 79-99  

Utses att justera Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 

Justeringsdatum  
 

2020-12-15 
 
 

Sekreterare Lena Mattsson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-12-09 

Sida 2(24) 

 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-12-09 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-16 

Tillkännages t.o.m.: 2021-01-06 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-12-09 

Sida 3(24) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 79 Val av protokolljusterare ......................................................................................................4 

§ 80 Godkännande av dagordning ..............................................................................................5 

§ 81 Avtal avseende leverans av trygghetslarm och kommunikation mellan        
    trygghetslarm och larmcentral 2020/3022 ...........................................................................6 

§ 82 Revidering av riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 2020/3246 ......................................7 

§ 83 Uppföljning IBIC - Individens behov i centrum 2017/1076 ...................................................8 

§ 84 Uppföljning Förenklat bistånd 2019/2379 ............................................................................9 

§ 85 Yttrande över motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom   
    äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) m.fl. 2020/678 ......................................................10 

§ 86 Internbudget och verksamhetsplan, omsorgsnämnden 2021 2020/1911 ..........................11 

§ 87 Fastställande av indexering av avgifter 2021 2020/3322 ..................................................12 

§ 88 Framtidens boende 2020/3423 ..........................................................................................13 

§ 89 Uppdrag att upprätta en handlingsplan för avveckling av delade turer 2020/3460 ...........14 

§ 90 Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden 2020 2019/3717 .......................15 

§ 91 Ordförandens information ..................................................................................................16 

§ 92 Förvaltningschefens information ........................................................................................17 

§ 93 Årshjul omsorgsnämnden 2021 2020/3094 .......................................................................18 

§ 94 Redovisning av delegationsbeslut december 2020 2020/102 ...........................................19 

§ 95 Redovisning över kösituationen till särskilt boende december 2020 2020/100 .................20 

§ 96 Beslutsuppföljning december 2020 2020/107 ...................................................................21 

§ 97 Handlingar för kännedom december 2020 2020/99 ..........................................................22 

§ 98 Nästa möte ........................................................................................................................23 

§ 99 Övrigt .................................................................................................................................24 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-12-09 

Sida 4(24) 

 

§ 79 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) till att justera protokollet.  
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§ 80 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 81 Avtal avseende leverans av trygghetslarm och kommunikation mellan 
trygghetslarm och larmcentral 2020/3022 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att teckna avtal med Doro AB avseende leverans av 
trygghetslarm och kommunikation mellan trygghetslarm och larmcentral. 
 
Sammanfattning 
 
Avtalet med Tunstall är nu hävt och tjänsten larmmottagning är nu överflyttad till Doro.  
Doro tar nu emot larmen från samtliga våra brukare och tjänsten fungerar stabilt utan 
några problem. Ett avtal tecknas med Doro för tjänsten larmmottagningen med 
slutdatum 2021-10-16. Detta enligt tidigare fattat ordförandebeslut. 
 
Ytterligare ett avtal behöver tecknas med Doro avseende trygghetslarm och  
kommunikation mellan trygghetslarm och larmcentralen med samma slutdatum som 
ovan. Detta är en tjänst som behövs för att säkerställa att trygghetslarmen kan 
kommunicera med larmcentralen och att vi från leverantören kan köpa nya 
trygghetslarm och tillbehör med tillhörande support samt få möjlighet att administrera 
utrustningen med hjälp av leverantörens system. Detta är en leverans vi redan idag 
betalar för men saknar formellt avtal på.  
 
Omfattningen beräknas till ca 550 000 sek exklusive moms för perioden 2020-12-01 – 
2021-10-16. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenbergs tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
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§ 82 Revidering av riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 2020/3246 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta föreslagna ändringar i riktlinjer avseende bostadsanpassningsbidrag. 
 
Sammanfattning 
 
Den som har en funktionsnedsättning kan efter en särskild prövning ha rätt till ett bidrag 
för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget 
boende. Rätten till bidrag regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 
Bidraget täcker skäliga kostnader för anpassningen. Det är kommunerna som beslutar 
om bidraget och som står för kostnaderna. Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om 
bostadsanpassningsbidrag i kraft. Lagen innehåller en rad olika nyheter i förhållande till 
den gamla lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Sedan lagstiftningen 
ändrades finns behov av en översyn av Karlshamn kommuns riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag, senaste revidering var år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Karolina Nilssons tjänsteskrivelse, 2020-11-03 j 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer antagna 2015-08-03  
Boverkets rapport 2020:19 Bostadsanpassningsbidragen 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare Karolina Nilsson 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2020-12-09 

Sida 8(24) 

 

§ 83 Uppföljning IBIC - Individens behov i centrum 2017/1076 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
2017 års revisionsrapport pekade på ett antal förbättringsområden inom 
myndighetsutövningen i äldreomsorgen, Karlshamns kommun. Samtliga av de 
förbättringsområden som pekades ut ingår i IBIC, Individens behov i centrum. Syftet 
med IBIC är att leva upp till socialtjänstlagen (2016:654) som definierar ”...Den enskilde 
ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”.   
 
Implementering av IBIC innebär förbättringsarbete inom flertalet områden, så som en 
kvalitativ och likvärdig utredning och bedömning, individuellt satta mål på insatser och 
uppföljningar. Man går från insatsstyrt till behovsstyrt. Detta kräver en kulturförändring 
som tar tid. Förutom denna kulturförändring har arbetet inneburit ett byte av 
verksamhetssystem. Införandet av Lifecare hjälper verksamheten att arbeta enligt IBIC. 
Men att byta verksamhetssystem innebär i sig inte att man arbetar med IBIC utan för det 
krävs ett långsiktigt arbete.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenquist 
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§ 84 Uppföljning Förenklat bistånd 2019/2379 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden fattade 2010-03-31 beslut om förenklat bistånd för matdistribution 
och trygghetslarm för personer över 80 år. Vid den tidpunkten fanns inget lagstöd för 
förenklat bistånd. 2018-07-01 lagstiftade riksdagen om möjligheten för kommuner som 
så önskade, att tillämpa förenklat beslutsfattande avseende hemtjänst för äldre 
personer. Detta i syfte att ge dem större utrymme i att påverka innehåll och utformning 
av hemtjänstinsatser inom ramen för ett förutbestämt antal timmar.  
 
Kommunfullmäktige antog 2018-12-17 kommunprogrammet för mandatperioden 2019-
2022. Här framgår att Karlshamns kommun ska ge alla över 80 år möjlighet till åtta 
timmars hemtjänst utan biståndsbedömning med avgift enligt hemtjänsttaxan. Förutom 
larm och matdistribution skall även serviceinsatser ingå. Med serviceinsatser menas 
exempelvis städ och tvätt. Beslut togs av omsorgsnämnden att förenklat bistånd skulle 
börja gälla från och med 2020-01-01 (2019-08-21 § 9).  
 
För att i större utsträckning bidra till fortsatt självständighet beslutade omsorgsnämnden 
2020-03-25 §18 att även inkludera social tid upp till fyra timmar/månad inom ramen för 
förenklat bistånd. I syfte att skapa en följsamhet i insatserna när man går från förenklat 
bistånd till att utreda insatserna utifrån IBIC, individens behov i centrum, beslutades 
även om riktlinjer att förhålla sig till.  
 
Förenklat bistånd skulle således börja gälla från 1 januari 2020. Vid det tillfället var 
riktlinjerna inte fastställda, och biståndshandläggarna var därmed försiktiga i att erbjuda 
och bevilja förenklat bistånd. I april, när riktlinjerna var tagna i omsorgsnämnden, var 
även modulen i Lifecare där man hanterar förenklat bistånd, tillgänglig för 
verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2020-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenquist 
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§ 85 Yttrande över motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom 
äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) m.fl. 2020/678 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) m.fl. har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att utreda 
införande av verksamhet där ungdomarna får möjlighet att jobba inom äldre omsorgen. 
 
Det krävs en god baskompetens för att möta och göra verklighet av all den forskning 
som finns om åldrandet och åldrandes sjukdomar. Kompetensnivån påverkar vården 
och omsorgen av de äldre. Genom att sänka kraven på kunskap riskerar vi att sänka 
kvalitéten på vården. 
 
Den som arbetar med stöd och hjälp till äldre personer kan enligt Socialstyrelsen 
SOSFS 2011:12 uppnå kunskaper och förmågor genom godkända kurser 1100 poäng i 
karaktärsämnen och 300 poäng gerontolog och geriatrik, det handlar om grundläggande 
kunskaper hos personalen som arbetar i socialtjänsten omsorg om äldre. 
 
Undersköterskan i äldreomsorgen kan med sin profession och kompetens skapa 
trygghet för de äldre, Exempelvis kan undersköterskan med sin profession se skillnaden 
på en äldre som själv väljer att vara ensam och en som isolerar sig av att denna mår 
dåligt. 
 
Om det ska fler personer i vård och omsorg så borde den syfta till att höja 
kompetensnivå. Undersköterskor med specialistinriktning är viktig i den fortsatt 
utveckling av vården för de äldre. Genom att höja kompetensen för undersköterskorna 
och uppmuntra till vidareutbildning i en speciell  inriktning kan vi göra det mer attraktivt 
att arbeta som undersköterska. 
 
En nationell tillsyn av vård och omsorg (IVO) om äldre så efterfrågar de kontinuitet. 
Kontinuitet, kompetens och kommunikation är viktiga faktorer för att de äldre ska känna 
sig trygga.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-10-21 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen,  
Björn T Nurhadi (SD) m.fl.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 86 Internbudget och verksamhetsplan, omsorgsnämnden 2021 2020/1911 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2021 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan 
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer at öka, att andelen 80 
år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under de kommande 10 åren både lokalt och 
nationellt. Detta innebär att nämnden har en del utmaningar och utvecklingsområden att 
hantera både på kort och på lång sikt. 
 
För att kunna möta och ta ansvar för morgondagens samhälle tar verksamhetsplanen 
upp en rad områden som behöver prioriteras.  
 
Över tid ser vi att allt flera äldre och multisjuka vårdas i det egna hemmet. Utvecklingen 
av digital teknik och moderna arbetsmetoder möjliggör att den trenden kommer att 
fortskrida. 
 
För att möta framtiden behöver vi bl. a arbeta för bra och tillgängliga boenden, följa med 
i den tekniska utvecklingen, kompetensplanera och anpassa strukturen i organisation 
baserat på förändrade krav och förväntningar samt svårighetsgrader i arbetet.  
 
Vidare behöver vi fokusera på att utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet 
så att det genomsyrar hela verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-11-27  
Förslag till omsorgsnämndens internbudget och verksamhetsplan 2021  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Verksamhetscontroller Anette Ericsson  
Controller John Andén 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 87 Fastställande av indexering av avgifter 2021 2020/3322 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa avgifter 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Avgifter gällande måltider och annan kost inom nämndens verksamhetsområde justeras 
via indexering med stöd av KPI. Då förändringen i KPI varit 0,4 % sker endast mindre 
justeringar av ett fåtal taxor då ändring bara kan ske med hela krontal.  
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse, 2020-11-11 
Avgifter omsorgsförvaltningen 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller John Andén 
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§ 88 Framtidens boende 2020/3423 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en utredning om framtidens boendeformer 
 
att återkoppling sker vid nämndssammanträdet i maj 2021. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta framtidens utmaningar utifrån en demografi där den försörjande delen av 
befolkningen minskar i förhållande till den övriga befolkningen, föreslås 
omsorgsnämnden att utreda vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres 
hälsa och självständighet utifrån en boendemiljö.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-11-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
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§ 89 Uppdrag att upprätta en handlingsplan för avveckling av delade turer 
2020/3460 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för nya arbetsformer 
för avveckling av delade turer inom nämndens verksamhetsområden 
 
att i handlingsplanen intensifiera arbetet med att minska antalet timanställda vikarier 
 
att handlingsplanen presenteras för nämnden i september 2021. 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens Mål och Budget 2021 fastslås att kommunen ska arbeta för jämnare 
bemanning och avvecklandet av delade turer samt bra schemaläggning av arbetstider i 
omsorgen.  
 
Att förändra arbetsscheman för att avveckla delade turer kräver en väl genomarbetad 
handlingsplan och förmåga att planera arbetstider och arbetsuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2020-11-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 90 Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden 2020 2019/3717 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förslag till reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Om en skada sker kan den skadelidande ha rätt till ekonomisk ersättning av den som 
orsakat skadan om det skett medvetet eller av vårdslöshet, så kallat skadestånd. Det 
kan vara en personskada, en sakskada eller en ren förmögenhetsskada. En kommun 
kan även vara skyldig att ersätta sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada 
som någon vållar genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. En kommun kan 
också bli skadeståndsskyldig exempelvis om någon genom fel eller försummelse lämnar 
felaktiga upplysningar eller råd.  
 
Samtliga nämnder med undantag av omsorgsnämnden har delegerat beslut i 
försäkrings- och skadeståndsärenden till befattningen kommunjurist, (KJ). 
Omsorgsnämnden har i dagsläget inte delegerat ärenden avseende skadestånd.   
 
Mot bakgrund härav föreslås det att även omsorgsnämnden utser kommunjurist till 
delegat i försäkrings- och skadeståndsärenden. Vidare föreslås det att förvaltningschef 
utses till ersättare i sådana ärenden.  
 
Förslaget innebär följaktligen att delegationen utformas enligt följande. 
 
 Ärende  Delegat 

(Ersättare) 
Lagrum Anmärkning 

B Ekonomi    
 
B2  

Beslut i försäkrings- 
och 
skadeståndsärenden 

KJ (FC) Skadeståndslagen 
och övrig 
ersättningsrättslig 
lagstiftning 

 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-11-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Verksamhetschefer  
Registrator Gunilla Appelqvist  
Kommunjuristerna 
Författningssamlingen 
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§ 91 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
 Ordförande har tillsammans med 1:e vice ordförande 4/11 varit på besök hos 

hemtjänsten på Pilvägen. Detta för att stämma av hur situationen har varit och är 
med bland annat trygghetslarmen och arbetsbelastningen på grund av Covid 19.   

 
 Nämndens presidium har 19/11 träffat Ernst & Young. En preliminär rapport 

redovisas i februari nästa år som avser granskning av nämndens kvalitets- och 
ledningssystem. 
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§ 92 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
 Det är ett ansträngt läge i verksamheten och just nu tre fall med Covid -19. 

Coronateamet är inkopplat. Avrådan att inte besöka särskilt boende. Personal från 
samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper åter till. Stor arbetsbelastning på medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS).  
 

Verksamhetschef Maria Bengtsson informerar,   
 
 Det är en hög sjukfrånvaro bland personalen inom hemtjänsten. För att undvika 

smittspridning, kan personal ej flytta runt bland enheterna. En extra paus på 30 
minuter har införts för återhämtning. Behov av timvikarier är stort. Avonova är 
inkopplat på en enhet där upplevd stress är hög. Handlingsplan är framtagen.  
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§ 93 Årshjul omsorgsnämnden 2021 2020/3094 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa förslag till årshjul som även innefattas av beslutsuppföljning för 
omsorgsnämnden 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till årshjul för omsorgsnämnden 2021 har arbetats fram efter önskemål från 
nämnden om att på ett tydligt sätt åskådliggöra nämndens arbete med ärenden som 
återkommer vid en särskild tidpunkt varje år samt hur och när nämnden regelbundet gör 
uppföljningar av verksamheten enligt SOFS 2011:9. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Förslag till årshjul omsorgsnämnden 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschefer  
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§ 94 Redovisning av delegationsbeslut december 2020 2020/102 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Genom omsorgsnämndens beslut den 27 oktober 2020 § 70, har nämnden delegerat sin 
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 22 oktober 2020 – 2 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2020. 
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§ 95 Redovisning över kösituationen till särskilt boende december 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 2020.  
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§ 96 Beslutsuppföljning december 2020 2020/107 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning december 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 97 Handlingar för kännedom december 2020 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 22 oktober 2020 –  
2 december 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom december 2020. 
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§ 98 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte är 2021-02-24 kl. 13.15. 
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§ 99 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) tackar nämnden, förvaltningsledning och all personal i 
verksamheten för ett bra genomfört år. Det har varit särskilt ansträngt på grund av Covid 
-19 och även problemen som uppstod med trygghetslarmen.    
 
Nämnden vill lämna en stor uppskattning till all personal och önska en god jul och ett  
gott nytt år.  
 
 
 
 
 


