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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—15.50.  

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) 
Timo Viippola (SD) 
Nils Sjöström (C) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Margareta Norander (L) 
Kerstin Ifvarsson (S) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Maria Bengtsson, verksamhetschef §§ 59-61 
Rebecca Welander, verksamhetschef §§ 59-61 
Helen Ahlberg, verksamhetschef §§ 59-61 
John Andén, controller § 59 

 

Paragrafer §§ 57-70  

Utses att justera Magnus Arvidsson (M) 

Justeringsdatum  2021-06-01 
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Sekreterare 

 
Lena Mattsson 
 

Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Arvidsson 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-05-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-02 

Tillkännages t.o.m.: 2021-06-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 57 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Arvidsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 58 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 59 Resultatrapport januari-april 2021 2021/366 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapporten januari-april 2021. 
 
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 helårsprognos visar på ett överskott om +5 mnkr. Prognosen är en 
förbättring mot tidigare prognos med ca 11 mkr som till större delen beror på att 
nämnden erhåller statsbidrag som kompenserar för ökade kostnader där 
kostnader kopplat till covid-19 avser en stor post. Nämnden kommer erhålla betydande 
statsbidrag jämfört med tidigare år som även kommer resultera i högre 
kostnader. Majoriteten av statsbidragen är villkorade och ska bidra till bättre kvalité, 
personalkontinuitet, personalutbildning, digitalisering och övrigt förbättra  
äldreomsorgen.  
  
Eftersom det finns flera intäkter som är kända men villkoren eller utfallet vid denna 
rapports författande ännu inte är klara råder en prognososäkerhet för 
dessa poster. Intäkterna är främst kopplade olika stadsbidrag och till en mindre 
grad eventuell PO-förändring, bonus tekniska hjälpmedel och tvist med Tunstall.   
  
Prognosen fördelas på verksamheterna central +8,3 mnkr, digitalisering och 
utvecklingsenheten +1,1 mnkr, ordinärt boende -7,4 mnkr, särskilt boende i balans och 
myndighet och resurs +3 mnkr. Prognosticerat underskott återfinns inom 
personalkostnader -16,7 mnkr. Intäkter visar på ett överskott mot budget på totalt +22,3 
mnkr och övriga kostnader -0,6 mnkr.  
   
Omsorgen har till följd av Covid-19 haft extra stora kostnader när det gäller bl.a. 
personal och skyddsmaterial, och det beräknas vara en hög förbrukning innan 
vaccineringen ger effekt och där av finns en prognososäkerhet. Kostnader kopplat till 
covid-19 var återsökningsbara 2020 och för 2021 går det att använda statsbidraget god 
vård för att kompensera för ökade kostnader kopplat till covid-19. Det finns en risk att 
vårdtyngden tillfälligt ökar efter covid-19 vilket kan medföra högre kostnader.    
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefs Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-05-17 
Resultatrapport januari-april 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Controller John Andén 
Controller Camilla Bengtsson 
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§ 60 Uppföljning av arbetsmiljösatsningar inom ordinärt boende 2021/1367 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten, 
 
att återrapportering sker på nämnden i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten stöd i ordinärt boende startade 2019 ett fokuserat och målmedvetet 
arbete för att över tid skapa en arbetsplats med bra struktur, god kultur, balans mellan 
effektivitet, kvalitet och välmående samt som präglas av hög delaktighet. I planen ingick 
ett intensivt arbete under 2020 med kontinuerlig uppföljning och mätning av gruppens 
teamutveckling för att därefter låta det nya arbetssättet vara verksamheten behjälplig i 
såväl vardag som större förändringsarbete. Satsningen är inget projekt utan ett nytt 
arbetssätt. Arbetet följde enligt plan fram till mars 2020 då pandemin slog till, därefter 
har arbetet fortsatt i ett betydligt långsammare tempo än planerat för att i perioder varit 
helt avstannat. Trots avvikelse från plan så är målet att arbetssättet fortsatt kommer att 
vara verksamhetens verktyg för en mer hälsosam och effektiv arbetsmiljö med 
medarbetare som är än mer delaktiga och ansvarstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2021-05-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 61 Uppföljning av arbetsmiljösatsningar inom särskilt boende 2021/1368 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten,  
 
att återrapportering sker i april 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Förbättringsarbetet för verksamhetsområdet stöd i särskilt boende planerades under 
våren 2020 som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För verksamhetsområdet 
fanns ett behov av att skapa en röd tråd mellan strategisk planering och styrning till det 
operativa arbetet ute i verksamheterna. Det behövde också gemensamt utformas ett 
tydligt uppdrag till ledningsgruppen. Målsättningen med arbetet var att skapa 
sammanhållning och en känsla av tillhörighet som en grund för samarbete och lojalitet 
mot uppdraget inom verksamhetsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2021-05-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 62 Svar på inkommen skrivelse angående verkställigheten av motionen 
Måltidsvän, Emanuel Norén (L) 2020/1896 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att överlämna svar enligt förslag.  
 
Sammanfattning 
 
Den 26 augusti 2018 inkom Emanuel Norén med en motion som syftar till att skapa 
förutsättningar för äldre personer så att de äldre i Karlshamn ska kunna inta en måltid i 
gemenskap, t ex tillsamman med en volontär. 
 
Motionen remitterades till omsorgsnämnden den 2 oktober samma år. Den 20 februari 
2019 beslutade omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
Intentionen med motionen är dels att hitta nya kreativa lösningar i verksamheten, dels 
att minska ensamheten för de äldre samt att göra värdeskapande insatser som höjer 
nöjdheten hos målgruppen. 
 
Under 2019 pågick ett samarbetsprojekt med arbetsnamnet ”matbubblarna”. Projektet 
initierades av Schwung vilket är ett socialt företag där deras idé är att tillsammans med 
olika aktörer från olika sektorer arbetar för att fler människor ska blir mer inkluderade i 
samhället. Matbubblarna pågick under större delen av 2019 och gick ut på att försöka 
samla äldre som vanligtvis intar måltiderna ensamma i sitt eget boende att istället 
samlas på träffpunkt några gånger per vecka för gemensam måltid. Projektet pågick 
främst i Svängsta och Asarum där avsikten var att detta skulle spridas inom ramen av 
träffpunktsverksamheterna med ledning av aktivitetssamordnare. 
 
I syfte att utveckla samarbetet med föreningslivet och civilsamhället beslutade 
omsorgsnämnden i september 2020 om att förändra omsorgens föreningsbidrag till 
kommunalt aktivitetsstöd. 
Bidraget har gått till verksamhets-, administrations, och lokalbidrag. Då teknik- och 
fritidsnämnden har liknande bidrag har omsorgsnämnden valt att revidera riktlinjerna. 
Kommunalt aktivitetsstöd ska kunna sökas av ideella föreningar och avser aktiviteter för 
äldre inom omsorgsnämndens verksamhetsområden som kan bidra till en meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. Inom ramen av aktivitetsstödet kan måltidsvän, 
promenadvän med mera vara exempel på aktiviteter. 
 
Då vi under våren 2020 drabbades av en pandemi lades all form av sammankomster 
ner vilket fortfarande är gällande. Kommunen följer folkhälsomyndighetens och 
smittskydd i Blekinges rekommendationer och inga lättnader har föreslagits då vi 
fortfarande har en hög smittspridning i länet. 
 
Verksamheten ställer sig positiv till måltidsvän och intentionen i motionen och avser att 
arbeta vidare med frågan då det blir lättnad i restriktionerna utifrån pandemin.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons skrivelse, 2021-05-03 
Förfrågan från Emanuel Norén (L), 2021-04-21 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Emanuel Norén (L) 
Aktivitetssamordnare Elisabeth Ahlqvist 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
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§ 63 Fast omsorgskontakt 2021/1371 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Uppdatering av arbetet med införande av fast omsorgskontakt.  
 
Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi med Kontaktmannaskap till brukare inom alla 
verksamhetsområden. Kontaktmannaskapet bygger på att utsedd undersköterska har 
ett större ansvar för vissa brukare, uppdraget syftar till att kvalitetssäkra 
omsorgsinsatser där brukarens delaktighet säkras. För att förstärka betydelsen av 
uppdraget föreslår omsorgsförvaltningen att uppdraget förtydligas och benämns fast 
omsorgskontakt. I samband med förändringen behöver det utses medarbetare till 
uppdraget som har kunskap, kompetens och engagemang för uppdraget.  
 
Tillsättning av fast omsorgskontakt kommer i första hand att ske via intresseanmälan 
som ansvarig enhetschef går ut med inom sina respektive enheter. Därefter genomförs 
kortare intervjuer och enhetschef fattar därefter beslut om vilka som utses samt hur 
många som krävs för att behovet ska tillgodoses inom den egna enheten. De utsedda 
medarbetarna ska genomgå en utbildning utifrån syftet med uppdraget och dess 
innehåll. Utbildningen genomförs internt. Fast omsorgskontakt planeras vara infört inom 
samtliga verksamhetsområden under 2021.  
 
En uppdragsbeskrivning har arbetats fram i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-05-06 
Uppdragsbeskrivning Fast omsorgskontakt i omsorgsförvaltningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helén Ahlberg 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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§ 64 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar;  
 
SKR genomför utbildningen Grundkurs inom socialrätt för nämnden 28/5. 
Individutskottet kommer även få en särskild utbildning inom LVU 8/6.  
 
Extra möte för nämnden 1/6 för beslut om ny delegationsordning och val av ledamöter 
till individutskottet.  
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§ 65 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
Torill Skaar Magnusson är från 1/7 tillförordnad förvaltningschef inom förvaltningen för 
arbete och välfärd, då förvaltningschef Thomas Svensson går i pension. 
Kommunstyrelsen har gett uppdraget att se över en hopslagning av dessa två 
förvaltningar. Då omsorgsnämnden tar över nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde, kommer hela nämndadministrationen ses över.  
 
Verksamhetsdag för nämnden 1/9 med ytterligare fördjupning inom socialtjänstens 
områden.    
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§ 66 Redovisning över kösituationen till särskilt boende maj 2021 2021/122 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende 2021. 
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§ 67 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2021 2021/126 

 
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. 
 
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:  
7 särskilt boende enligt SoL  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 68 Beslutsuppföljning maj 2021 2021/125 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning maj 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 69 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 15 april 2021 – 19 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade delegationsbeslut enligt period 2021. 
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§ 70 Handlingar för kännedom maj 2021 2021/121 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 15 april 2021 – 19 maj 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade handlingar enligt period 2021. 
 
 
 
 
 


