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

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (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) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Billy Månsson (S) §§ 46-50 
Nils Sjöström (C) 
 

 Monica Nobach (S) 
Bengt Jensen (MP) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Timo Viippola (SD) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Albin Yxell (SD) 
Kerstin Ifvarsson (S) 
 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Lina Gustafsson, MAS § 46 

 

Paragrafer §§ 44-56  

Utses att justera Inger Åkesson (C) 

Justeringsdatum  2021-04-27 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Inger Åkesson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-04-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-04-28 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 44 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Inger Åkesson (C) till att justera protokollet.  
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§ 45 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg;  
 
 Lars-Olof Larsson (KD) ställer fråga om kommunstyrelsens beslut om 

nämndsammanslagningen.   
 
 Magnus Arvidsson (M) ställer fråga om komplettering av delegationslistan. 

 
 Ulla Olofsson (M) ställer fråga om inkommen skrivelse från Emanuel Norén (L) som 

gäller motionen om måltidsvän.  
 

Frågorna läggs under punkten Övrigt.   
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§ 46 Revidering av Lokala Demensriktlinjer 2019/888 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna revidering av Riktlinjer för utredning, vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
 
Demens- och psykiatriteamet informerar om deras verksamhet. 
 
Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som orsakas av skador i hjärnan. 
Beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas kan olika symtom uppstå, så som 
förändrad tidsuppfattning, nedsatt orienteringsförmåga eller personlighetsförändringar.  
 
De lokala demensriktlinjerna utgår från regionalt framtagna riktlinjer, som i sin tur vilar 
på Socialstyrelsens nationella riktlinjer: ”Vård och omsorg vid demenssjukdom. Stöd för 
styrning och ledning” (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf ). Övergripande för vård och omsorg vid 
demenssjukdom är att den ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.   
 
Vid revideringen av de lokala demensriktlinjerna har de bärande strukturerna och 
innehållet konkretiserats och förtydligats. Innehållet har kortats ner men inte ändrats. 
Detta för att göra dokumentet och dess innehåll mer lättillgängligt.  
 
De nationella och regionala demensriktlinjerna föreslår införande av demensteam. I 
tidigare lokala demensriktlinjer (§40/2019) framgår att ett demensteam skulle inrättas 
senast 2021. Ett demens- och psykiatriteam finns i verksamheten sedan april 2020. De 
riktar sig till hela verksamheten och består av tre undersköterskor och en sjuksköterska.  
 
Riktlinjerna kommer framöver att revideras vid behov men minst vart femte år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2021-03-26 
Revidering av lokala riktlinjer för utredning vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom 
 
Beslutet skickas till 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Lina Gustafsson 
Verksamhetschef MoR Rebecca Welander  
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
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§ 47 Uppföljning av åtgärder efter Lex Sarah 2020/2784 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten,  
 
att återrapportering sker i november med besked om enkätundersökning från personal 
och anhöriga.   
 
Sammanfattning 
 
I samband med en Lex Sarah utredning i september identifieras brister vid det särskilda 
boendet Ekegården. En arbetsmiljökartläggning beställs av Avonova i januari av 
verksamhetschef utifrån att genomförda åtgärder i förändringsarbetet inte uppnått 
önskad effekt. Kartläggningen är genomförd och rapporter är överlämnade till 
omsorgsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 48 Yttrande över ny detaljplan i Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m.fl. 
2021/124 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Syftet med 
detaljplanläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom Hällaryd 1:139, 
dels genom nybyggnad av marklägenheter men också genom ombyggnad av 
kommunalhuset. Planen syftar också till att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av 
skolverksamheten i Hällaryd samt att skapa en aktivitetspark. Även frågor som 
samlingslokal, fler bostäder, service och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum 
behandlas i planarbetet. Planförslaget är i överensstämmelse med kommunens 
översiktsplan. 
 
Yttrande  
 
Omsorgsnämnden anser att det är viktigt att se över behovet av bebyggelse av boende 
för äldre inom området av detaljplanen. I övrigt har nämnden inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Remiss från byggnadsnämnden https://www.karlshamn.se/kontaktkort/hallaryd-1139-
och-del-av-hallaryd-156-m-fl/ 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 
 
 
 

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/hallaryd-1139-och-del-av-hallaryd-156-m-fl/
https://www.karlshamn.se/kontaktkort/hallaryd-1139-och-del-av-hallaryd-156-m-fl/
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§ 49 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 3/5 om en sammanslagning av 
nämndsorganisationen för omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Efter 
beslut i KS 13/4 gäller den nya nämnden formellt från 1/6. Dessförinnan ska en 
utbildning ske i maj och juni för omsorgsnämnden som ska täcka de nya 
ansvarsområdena. En riktad utbildning för individutskottet sker 8/6.  
 
Den nya nämnden utökas med två ordinarie ledamöter och två ersättare. Den nya 
nämnden beslutar om nytt reglemente och reviderad delegationsordning samt väljer 
ledamöter till individutskottet. Individutskottet väljs ur ordinarie ledamöter med fyra 
platser till koalitionen och tre platser till oppositionen.  
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§ 50 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
 Samtliga ärenden och beslut inom hemtjänsten ses över. En större ekonomisk 

uppföljning redovisas på nämnden i maj.  
 
 Informerar om olika former av statsbidrag.  
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§ 51 Redovisning över kösituationen till särskilt boende april 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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§ 52 Beslutsuppföljning omsorgsnämnden april 2021 2021/125 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning april 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 53 Redovisning av delegationsbeslut april 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 mars 2021 – 14 april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade delegationsbeslut enligt period 2021.  
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§ 54 Handlingar för kännedom april 2021 2021/121 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 18 mars 2021 – 14 april  
2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade handlingar enligt period 2021.  
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§ 55 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa sammanträde är 2021-05-26. 
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§ 56 Övrigt  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
 Lars-Olof Larsson (KD) och Magnus Arvidsson (M) väckte frågan om en risk- och 

konsekvensanalys för förvaltningen angående förslaget om 
nämndsammanslagningen. Ordförande informerar att det är kommunstyrelsen som 
äger den frågan.  

 
 Efter önskemål från Magnus Arvidsson (M) kompletteras delegationslistan med 

nyanställda inom omsorgsförvaltningen.  
 
 Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar på Ulla Olofsson (M) fråga att 

motionen om måltidsvän kopplas ihop med de nya riktlinjerna för aktivitetsstöd. 
Ärendet förtydligas i beslutuppföljningen.  

 


