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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—15.00. 

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  
Billy Månsson (S) 
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Margareta Norander (L) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef  
Maria Bengtsson, verksamhetschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Anna Ardegård, enhetschef § 30 
Magnus Wickenberg, utvecklingschef § 32 

 

Paragrafer §§ 28-43  

Utses att justera Monika Nobach (S) 

Justeringsdatum  2021-03-30 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Monika Nobach  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-03-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-31 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-03-24 

Sida 3(19) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 28 Val av protokolljusterare ......................................................................................................4 

§ 29 Godkännande av dagordning ..............................................................................................5 

§ 30 Uppföljning av SOSFS 2011:9 Kvalitetsundersköterskans uppdrag 2021/811 ...................6 

§ 31 Plan för implementering av IBIC i hemtjänsten 2020/2423 .................................................7 

§ 32 Riktlinje för införande och användning av välfärdsteknik 2020/585 .....................................8 

§ 33 Ekonomisk månadsrapport januari-februari 2021 2021/366 ................................................9 

§ 34 Handlingsplan för fast omsorgskontakt 2021/311 .............................................................10 

§ 35 Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 2021/672 ...............................................................11 

§ 36 Ordförandens information ..................................................................................................12 

§ 37 Förvaltningschefens information ........................................................................................13 

§ 38 Redovisning över kösituationen till särskilt boende mars 2021 2021/122 .........................14 

§ 39 Beslutsuppföljning mars 2021 2021/125 ...........................................................................15 

§ 40 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 2021/123 ...................................................16 

§ 41 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/121 ................................................................17 

§ 42 Nästa möte ........................................................................................................................18 

§ 43 Övrigt .................................................................................................................................19 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-03-24 

Sida 4(19) 

 

§ 28 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Monika Nobach (S) till att justera protokollet.  
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§ 29 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 30 Uppföljning av SOSFS 2011:9 Kvalitetsundersköterskans uppdrag 2021/811 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Inom omsorgsförvaltningen har uppdraget kvalitetsundersköterska införts som i sin roll 
har ett ökat ansvar för kvalitetsutveckling på egen enhet. Uppdraget har nu reviderats 
och förtydligats med fokus på ständiga förbättringar både i det systematiska 
förbättringsarbetet enligt SOSFS 2011:9 och i det upplevelsebaserade för brukaren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 31 Plan för implementering av IBIC i hemtjänsten 2020/2423 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Att arbeta enligt IBIC, individens behov i centrum, 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 verksamheten 
ska arbeta. Kunskap för att skapa förståelse i arbetssättet IBIC är en viktig del för att 
lyckas väl med införandet.  
 
Införande av verksamhetssystemet Lifecare Utförare ska enligt plan vara klart i hela 
verkställigheten senast den 31/5. Tieto har meddelat försening i leverans av systemet 
vilket innebär att implementering troligtvis inte kommer att ske enlig plan. Arbetet med 
att införa IBIC fortsätter enligt plan då flera delar ligger utanför verksamhetssystemet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 32 Riktlinje för införande och användning av välfärdsteknik 2020/585 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna riktlinjen för införande och användning av välfärdsteknik, 
 
att återrapportera i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Syfte med riktlinjen är att ge stöd och vägledning till beslutsfattare och utförare vid 
införande, användande och avveckling av välfärdsteknik inom vård och omsorg. 
Välfärdsteknik avser att skydda, stödja, hjälpa och/eller aktivera personer som har, eller 
som löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning men kan även vara ett hjälpmedel 
för personal inom vård och omsorg att uppmärksamma att den enskilda personen 
behöver hjälp och stöd. 
 
Ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik ställer särskilda krav på organisationen när 
det gäller ledning, planering, kompetens och samverkan. För att digitaliseringen ska 
leda till varaktig förändring och göra verklig skillnad för individerna och verksamheten 
behöver en rad aspekter beaktas. Oavsett vilka produkter eller tjänster som ska införas, 
behöver vissa grundläggande saker alltid göras. Ex. juridiska frågeställningar behöver 
belysas, att analysera vilka intressenter och kravställare som ska involveras, identifiera 
slutanvändarnas och verksamhetens behov, en risk- och konsekvensanalys ska göras, 
organisatorisk ansvarsfördelning klarläggas, nödvändiga rutiner behöver skapas och 
den tekniska infrastrukturen behöver komma på plats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenbergs tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Förslag på riktlinje för införande och användning av välfärdsteknik 
 
Beslutet skickas till 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 33 Ekonomisk månadsrapport januari-februari 2021 2021/366 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna den ekonomiska rapporten för januari-februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden redovisar efter årets två första månader en negativ avvikelse om -1,5 
mnkr. Helårsavvikelsen prognostiseras till -6,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Ekonomisk månadsrapport januari-februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Controller Camilla Bengtsson 
Controller John Andén 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-03-24 

Sida 10(19) 

 

§ 34 Handlingsplan för fast omsorgskontakt 2021/311 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna handlingsplanen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen behandlades i nämnden 2021-02-24  
§ 13. Initiativet föreslog att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att införa fast 
omsorgskontakt inom hela hemtjänsten i Karlshamns kommun.  
 
Fast omsorgskontakt/kontaktmannaskap finns som en del av den 
kompetensutvecklingsplan som har arbetats fram inom förvaltningen. Planen  
behandlades även vid nämnden 2021-02-24 § 6 och därmed fastställdes   
nämndinitiativet som besvarat.  
 
Nämnden beslutade om en återrapportering med tidsplan till nämnden i mars 2021. 
 
En redovisning sker på både ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling och fast 
omsorgskontakt, då de har betydelse för kvalitetsutvecklingen i verksamheten och 
beröringspunkter med varandra.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-03-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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§ 35 Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 2021/672 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa arbetsmiljörapport 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmiljörapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
sjukfrånvaro per nämnd och arbetsskador för omsorgen under år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
HR-specialist Maja Anderssons tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Redovisning av Avonovas insatser av företagshälsovård mot Karlshamns kommun 2020 
Arbetsmiljörapport 2020 
Sammanställning av arbetsskadestatistik inom Karlshamns kommun 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Maja Andersson, HR-specialist 
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§ 36 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22 att återremittera ärendet om förändrad 
nämndsorganisation för nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden för 
framtagande av en konsekvensbeskrivning. Begärda avsägelser från ledamöterna i 
nämnden för arbete och välfärd beviljas inte utan gäller till ny nämndorganisation har 
beslutats.  
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§ 37 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
Nära vård 
 
God och nära vård är en stor omställning i både den regionala och kommunala 
verksamheten. Målbilden är att den pågående omställningen till en nära och tillgänglig 
vård ska leda till att de berörda aktörerna tillsammans slår fast en tydlig riktning. 
Blekinges kommuner får ca 22 mkr i bidrag för 2021. Medlen betalas ut till den regionala 
stödstrukturen (RSS) som i Blekinges fall administreras via Blekinge kompetenscenter 
(BKC) Annons om gemensam utvecklingsledare går ut i dagarna där anställande 
myndighet är regionen.  
 
Vårdplatsläget 
 
Vårdplatsläget inom regionen har till följd av Covid -19 en längre tid varit ansträngt vilket 
har lett till stort tryck på kommunerna. En upplevelse i verksamheten har över tid varit att 
datum för hemgång frekvent flyttas fram vilket också LOS-utvärderingen pekar på som 
ett förbättringsområde. För Karlshamns del kan även detta konstateras. Detta påverkar 
kontinuiteten i den dagliga planeringen både korttidsverksamheten, 
biståndshandläggarna och hemtjänsten negativt. Därutöver kan det skapa oro för 
brukaren/patienten. 
 
För Karlshamns del är det i snitt 73 utskrivningsklara varje månad från februari och ett år 
bakåt.  
 
Tillsammans med regionen har det beslutas att starta upp en analysgrupp lokalt i 
Karlshamn där representanter från hälsovalet, sjukhuset och förvaltningens verksamhet 
ingår. Initialt ska fokus ligga på samordnad individuell plan (SIP) och återinläggningar 
inom 30 dagar. Gruppen ska vara stadigvarande då analysarbetet är centralt för arbetet 
framåt. Gruppen ska ledas av verksamhetschef Rebecca Welander. Syftet är att 
åstadkomma en optimal planering både för den enskilde och för verksamheten samt en 
resurseffektiv hantering. 
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§ 38 Redovisning över kösituationen till särskilt boende mars 2021 2021/122 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende 2021. 
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§ 39 Beslutsuppföljning mars 2021 2021/125 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning mars 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 40 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 2021/123 
 
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 18 februari 2021 – 17 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade delegationsbeslut enligt period. 
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§ 41 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/121 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 18 februari 2021 – 17 mars  
2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade handlingar enligt period.  
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§ 42 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte är 2021-04-21 kl. 13.15. 
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§ 43 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ordförande Leif Håkansson (S) bevakar utbildningar för nämnden inom socialrätt.   


