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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—17.00.  
Ajournering kl. 15.20-15.35. 

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach ej § 88 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson ej § 88 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson 
Bengt Jensen § 77-81, 87 

Ledamot 
Ledamot 

(C) 
(MP) 

Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) § 77-84, 87 
Kerstin Ifvarsson (S) § 85-86, 88-96 
Timo Viippola (SD) 
Ted Olander (MP) § 82-86, 88-96 
Linda Risholm (M) § 88 
Dan Munther (KD) § 88 

 Magnus Arvidsson (M) 
Sofie Svensson (S) 
Sofie Svensson (S) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
Bengt Jensen (MP) 
Monica Nobach (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Margareta Norander (L) 
Albin Yxell (SD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Thomas Svensson, förvaltningschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Helen Ahlberg, verksamhetschef  
Maria Bengtsson, verksamhetschef  
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef § 80 
Anette Ericson, verksamhetscontroller § 80 
Joakim Hörnell, controller § 80 
John Andén, controller § 79-81 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 87 
Elisabeth Olsson, förvaltningsjurist § 87 

 

Paragrafer §§ 77-96  

Utses att justera Britt-Marie Larsson (C) 

Justeringsdatum  2021-06-17 
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Sekreterare Lena Mattsson 
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Britt-Marie Larsson 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-06-16 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-18 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 77 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Britt-Marie Larsson (C) till att justera protokollet.  
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§ 78 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 79 Uppföljning av Delegera optimalt 2019/934 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Våren 2018 startades Delegera optimalt i projektform. Syftet var att hitta en 
välfungerande arbetsmodell där hälso- och sjukvårdspersonal i större utsträckning 
kunde delegera mera kvalificerade arbetsuppgifter till särskilt utsedda undersköterskor.  
 
Vinsterna med arbetsmodellen är bland annat att höja kvaliteten för brukaren/patienten 
genom att optimera varje professions potential och samtidigt använda resurserna så 
effektivt som möjligt.  
 
Den demografiska utvecklingen går mot att färre i arbetsför ålder ska klara av att 
försörja och vårda en större del äldre. Vi ser redan en förflyttning i vårdtyngden då 
vårdtiderna kortas ner och personer skrivs ut från sjukhuset med större vård- och 
omsorgsbehov. Man flyttar in senare till ett särskilt boende och därmed är vård- och 
omsorgsbehovet även där större än tidigare.  
 
Utvecklingen av Delegera optimalt har legat på is under 2020 på grund av Covid-19. Ett 
omtag görs inom verksamhetsområde särskilt boende under 2021, där Delegera 
optimalt varit ett prioriterat förbättringsområde under våren. Arbetet har kommit olika 
långt, men samtliga team har skapat handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Man har 
också valt att inom ramen för Delegera optimalt flytta ut ansvaret för 
förflyttningsutbildning för sommarens vikarier till enheterna. Utsedda undersköterskor 
utbildas av fysioterapeuter/arbetsterapeuter för att därefter själva utbilda sina blivande 
kollegor. Vinsten förväntas bli att fler vikarier tar del av utbildningen samtidigt som 
kompetensen höjs inom den egna verksamheten.  
 
Arbetets genomförande och utveckling sker framförallt inom de multiprofessionella 
teamen och följs upp inom ramen för resultatrapporter och dialoger.  
 
Verksamhetschef Rebecca Welander och teamet redovisar arbetet med delegera 
optimalt i verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 
  
Verksamhetschef Rebecca Welanders och Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse 2021-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
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§ 80 Information och uppföljning av nämnden för arbete och välfärds ekonomi och 
verksamhet 2021/1385 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i 
uppdrag att biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras 
sammanträden och i deras arbete med budgetanpassning.  
 
Mot bakgrund av beslutet har kommunstyrelsens ordförande med flera gett 
redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg i uppdrag att följa upp nämnden för arbete 
och välfärds ekonomiska situation. 
 
Uppföljningen baseras på fem områden:  

 Kartlägga vad som är kostnadsdrivande inom nämnden.  
 Ta fram mått/ nyckeltal som är snabba att få fram och tolka som indikerar ev 

felaktig utveckling. 
  Jämföra kostnadsnivåerna med liknande kommuner.  
 Inventera satsningar på mer kostnadseffektiva lösningar ex på hemmaplan.  
 Upprätta budget utifrån modellen nollbasbudget d v s skapa budget från grunden 

som underlag för budgetarbetet 2022.  
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg, verksamhetscontroller Anette Ericson samt 
controller Joakim Hörnell informerar om resultatet av arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-06-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 81 Plan för statliga bidrag 2021-2023 2021/1582 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten,  
 
att återrapportering sker på nämnden i september. 
 
Sammanfattning 
 
Regeringen genomför en historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg. Satsningen 
innebär att flertalet statliga bidrag betalas ut till kommunerna. Några av satsningarna är 
generella och några är riktade. De riktade statsbidragen är öronmärkta för ett specifikt 
ändamål. Dessa bidrag behöver ofta sökas. Statsbidragen bidrar till möjligheter att både 
fokusera och satsa på kompetensökning, verksamhetsutveckling med fokus på bland 
annat demensvård, utveckling av God och nära vård, digital utveckling samt utökning av 
sjuksköterskebemanningen inom hemsjukvården.  
 
Att få kortsiktiga statsbidrag bidrar till en osäkerhet och en risk för att bygga upp 
organisationen på ett sätt som varaktigt skapar kostnadshöjande åtgärder. Väljer man 
att utöka driften uppstår problem när statsbidragen avslutas. Därav är fokus i planen 
kvalitetsutveckling där ett naturligt avslut är möjligt i större utsträckning. I vissa delar har, 
trots ökad risk, plan för utökning av drifts lagts, då det är ett behov vi ser utifrån ökad 
vårdtyngd. En dialog inom vissa områden behöver föras huruvida de stadigvarande 
delarna skall finansieras om statsbidragen utgår eller förändras.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för de statliga bidrag som finns att ta del av. 
Planen är fortfarande under bearbetning, vilket bland annat beror på att villkoren för 
vissa bidrag ännu inte är specificerade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2021-05-21 
Plan gällande statliga bidrag 2021-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 82 Arbetsmiljöärende inom omsorgsförvaltningen 2020/3268 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten, 
 
att återrapportering sker på nämnden i mars 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Flera medarbetare inom en av hemtjänstens enheter har signalerat om upplevd hög 
grad av stress. Under hösten 2020 genomförde Avonova intervjuer med medarbetarna 
på hemtjänstenheten med syfte att kartlägga medarbetarnas upplevda psykosociala 
arbetsmiljö och att ge förutsättningar för förbättringsarbete som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Resultatet av kartläggningen är till grund för vidare 
arbete.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
Enhetschef Charlotte Quist 
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§ 83 Förändring av inriktning på Gustavsborg 2021/1618 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att bifalla föreslagen förändring på Gustavsborg,  
 
att finansiering sker med statsbidrag. Kostnad för utökad bemanning med 1.66 
årsarbetare är 872 000 kronor. 
 
Sammanfattning 
 
Inom verksamhetsområdet stöd i särskilt boende har ett ökat behov av platser inom 
demens och socialpsykiatri identifierats. För att i högre grad kunna erbjuda en placering 
till personer som har dessa behov föreslås en förändring på Gustavsborg där andelen 
platser mot demens ökar från tre till fem avdelningar och andelen platser mot 
socialpsykiatri ökar från en till två avdelningar. Det innebär att särskilt boende minskas 
från sju avdelningar till fyra.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse 2021-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 84 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar,  
 
 Jourverksamheten har startat upp för de ledamöter som förordnats i 

omsorgsnämndens individutskott. Planering och schema är gjord för året och en 
jourtelefon är införskaffad.   

 
 Processen är påbörjad för digital signering av ordförandebeslut som avser 

sekretessärenden.  
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§ 85 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen Torill Skaar Magnusson informerar,  
 
 Verksamhetschef Helen Ahlberg informerar om arbetet med inkommen lex Sarah 

anmälan som avser personal på Ekegårdens särskilda boende.   
 

 Skriftlig varning på anställd inom omsorgen som kört bil berusad.  
 

 Omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd ses över för en ny  
tjänstemannaorganisation och förhandling sker med fackliga representanter i nästa 
vecka. Förslaget innebär bland annat att;  
 
- Utvecklingschef Magnus Wickenberg går tillbaka till tjänsten som IKT-strateg för att 
kunna prioritera teknikutvecklingen. Verksamhetsutvecklare Ingegerd Åberg blir ny 
stabschef.  
- IFO-chef Ulrika Månsson slutar i sommar. Tjänsten tas över av Helen Ahlberg som 
är verksamhetschef för särskilda boenden.    
- Enhetschef Anna Ardegård blir ny verksamhetschef över särskilda boenden.   
- Översyn av administrationen blir klar under sommaren.  
 

 Träffpunktverksamheten har startat upp i liten omfattning.  
 
 Ekonomin visar att nettokostnadsavvikelsen har gått ner från 11 % till nu drygt 3 %. 
 
Förvaltningschef förvaltningen för arbete och välfärd Thomas Svensson informerar, 
 
 Stabilt i verksamheten angående Covid -19.  

 
 Prognosen för maj månad är en negativ avvikelse på ca 32 miljoner. 
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§ 86 Tillägg av förordnande till ledamot i omsorgsnämnden 2021/1587 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att förordna ledamoten Britt-Marie Larsson (C) att fatta beslut i brådskande ärenden 
enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) (KL), 6 § 2 st., 11 § 3 st., 27 § 2 st., 31 d § 
2 st. och 43 § p. 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
samt 13 § 2 st. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
 
att förordna ledamot Leif Håkansson (S) att fatta beslut enligt 43 § p. 2 LVU.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden utser härmed, i enlighet med 6 kap. 39 § KL, ledamoten Britt-Marie 
Larsson (C) att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Därutöver förordnas ledamoten Britt-Marie Larsson (C) att fatta beslut enligt LVU 
gällande omedelbart omhändertagande (6 § LVU), hur vården av den unge ska ordnas 
och var han eller hon ska vistas under vårdtiden samt om vård i det egna hemmet (11 § 
LVU), tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU), tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU) och 
handräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU (43 § p. 2 LVU) i de fall omsorgsnämndens beslut inte kan avvaktas.  
 
Vidare förordnas ledamoten Britt-Marie Larsson (C) att fatta beslut enligt LVM gällande 
omedelbart omhändertagande (13 § LVM) i de fall omsorgsnämndens beslut inte kan 
avvaktas. 
 
Av omsorgsnämndens delegationsordning följer att ordföranden har rätt att fatta beslut i 
brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL. Vidare följer en lagstadgad beslutanderätt för 
nämndens ordförande att fatta beslut enligt 6 § 2 st., 11 § 3 st., 27 § 2 st. och 31 d § 2 
st. LVU samt 13 § 2 st. LVM när omsorgsnämndens beslut inte kan avvaktas. 
Nämndens ordförande har även en lagstadgad rätt att fatta beslut om handräckning 
enligt 43 § p. 1 LVU.  
 
För att Leif Håkansson som är ordförande i omsorgsnämnden ska ha rätt att fatta beslut 
om handräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU krävs enligt 43 § p. 2 LVU att han förordnas i egenskap av ledamot.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Samtliga verksamhetschefer inom förvaltningen för arbete och välfärd  
Samtliga verksamhetschefer inom omsorgsförvaltningen 
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§ 87 Reviderat samverkansavtal gällande social beredskap 2021/1602 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta reviderat samverkansavtal avseende social beredskap,  
 
att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna det reviderade samverkansavtalet 
avseende social beredskap, 
 
att godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen,  
 
att placering på stödboende i egen regi beslutas av enhetschef på vuxenenheten,  
 
att ge kommunjuristen i uppdrag att se över delegationsordningen och återrapportera till 
nämnden i augusti.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen bör socialnämnden tillhandahålla 
sociala tjänster genom bl. a. social jour, eller annan därmed jämförlig verksamhet. 
Sölvesborg, Ronneby och Karlshamns kommuner har sedan en tid tillbaka bedrivit 
gemensam social beredskap. Den sociala beredskapens organisation består av en 
beredskapsgrupp, en styrgrupp och en samordnare. Styrgruppen utgörs av tre 
kommunala chefer, en chef från respektive kommun. En av handläggarna är, efter 
beslut av styrgruppen, samordnare för beredskapsgruppen. Respektive kommun 
förbinder sig att tillhandahålla handläggare med erforderlig kompetens.  
 
En översyn har gjorts av samverkansavtalet där ett antal ändringar föreslås enligt bilagt 
förslag. Ändringarna rör främst förtydliganden av bland annat vad som avses med 
tjänstgöringstid, kontorstid, samt vad som gäller kring beslutsfattande.  
 
Samverkan och extern delegation  
 
Sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner 
förbättrats. Det har tidigare funnits bestämmelser i socialtjänstlagen som har gjort det 
möjligt för en kommun att överlåta på en annan kommun att utföra vissa uppgifter. Den 
nya regleringen innebär att samverkansmöjligheterna har breddats till att avse även 
uppgifter som inte omfattats av tidigare samverkansbestämmelser, framförallt genom 
möjligheten att delegera beslutanderätt till anställd i annan kommun eller 
region. Det går däremot inte att besluta om en så kallad blandad delegering, det vill 
säga att en anställd och en förtroendevald ska besluta tillsammans. Det är inte heller 
möjligt att delegera till två eller flera tjänstemän att besluta tillsammans, (jfr prop. 
2016/17:171 sid. 206).  
 
I dagsläget är vissa ärenden delegerade till den sociala beredskapen. Förslaget är mot 
bakgrund av ovanstående att social beredskap, (SB) ersätts med soc sekr i Karlshamns, 
Ronnebys respektive Sölvesborgs kommun, samt under rubriken anmärkning förtydliga 
att beslutanderätten avser soc sekr som ingår i den sociala beredskapen. Förslaget är 
att delegationen utformas enligt följande: (röd text)  
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H3 

 
Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen. 

 
Soc sekr,  
Soc sekr i 
Ronneby 
kommun, Soc 
sekr i 
Sölvesborgs 
kommun  

 
9 § LVM 
9 kap. 37 § 
KL 

 
Beslut om 
läkarundersökni
ng ska fattas om 
sådan inte är 
uppenbart 
obehövlig. 
 
Beslutanderätten avseende soc 
sekr. i Ronneby och Sölvesborgs 
kommun är begränsad till soc 
sekr som ingår i den sociala 
beredskapen  

 
Det är beslutanderätten i följande punkter som berörs:  
F8 a-d gällande ekonomiskt bistånd,  
F39 gällande inledande av utredning beträffande barn och unga, samt  
H3 beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen i LVM-ärenden 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Samverkansavtal avseende social beredskap  
Förslag till reviderat samverkansavtal avseende social beredskap  
Förslag till reviderad delegationsordning  
 
Yrkanden 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till föreslagna ändringar i delegationsordningen, med 
tillägget att ansökan om placering på stödboende i egen regi beslutas av enhetschef på 
vuxenenheten, samt att ge kommunjuristen i uppdrag att se över delegationsordningen 
och återrapportera till nämnden i augusti.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Samtliga verksamhetschefer   
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§ 88 Ansökan om Kommunalt aktivitetsstöd 2021 omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2021/626 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fördela kommunalt aktivitetsstöd 2021,  
 
att finansiering sker enligt förslag inom budgetram 2021. 
 
Jäv  
 
Monica Nobach (S) och Lars-Olof Larsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
En sammanställning är gjord över de föreningar som ansökt om kommunalt 
aktivitetsstöd 2021. Finansieringen sker genom budgeterade medel för kommunalt 
aktivitetsstöd 2021, 90 000 kronor. Ansökningarna om kommunalt aktivitetsstöd har 
inkommit som totalt motsvarar 85 650 kronor.  
 
Förslag att dela ut totalt 69 000 kr fördelat på sex organisationer där aktiviteter för 
allmänheten står i fokus. Vi har värderat utifrån den beslutande riktlinjen för kommunalt 
aktivitetsstöd. Till de organisationer som beskriver aktiviteter som vi bedömer motsvarar 
riktlinjen föreslår vi en ökning mot ansökt bidrag. 
 
Förslag till fördelning 

 RPG-förening Träffpunkten i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 7000 kronor 
till aktiviteter för hälsa och motion mm.  
Förslag till bidrag 8000 kronor, då organisationens mål är att ge social samvaro 
och skapa livslust genom olika aktiviteter som är öppna för alla. 
 

 PRO samorganisation i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 15 000 kronor till 
friskvårdsaktiviteter och styrelsekurs. 
Förslag till bidrag 5000 kronor för friskvårdsaktiviteterna som ska öka 
gemenskapen ute i Vägga området. Bidrag föreslås ej till styrelsekurs då den ej 
är inom ramen för kommunalt aktivitetsbidrag. 
 

 Demensföreningen i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 40 000 kronor till 
olika aktiviteter på demensboenden samt på Café Solglimten som är öppen för 
alla. 
Förslag till bidrag 30 000 kronor samma som föregående år, då organisationen 
anordnar många aktiviteter som är öppna för alla. 
 

 Önskeambulansen har ansökt om ett bidrag till kommande uppdrag, då 
restriktioner släppts. Ansöker om ett bidrag på 15 000 kr 
Förslag till bidrag 15 000 kronor, då organisationen skapar glädje för svårt sjuka 
personer och personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda transporter 
till något önskat resmål. 
 

 PRO Svängsta har ansökt om ett bidrag på 4650 kr till återkommande aktiviteter 
Qigong, stavgång, läsning för äldre, musikunderhållning mm. 
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Förlag till bidrag 6000 kronor, då organisationen skapar aktiviteter öppna för alla 
som bidrag till social samvaro. 
 

 Hällaryd/Åryd PRO har ansökt om ett bidrag på 4000 kr till återkommande 
aktiviteter bingo, kortspel  mm. 
Förlag till bidrag 5000 kronor, då organisationen skapar aktiviteter öppna för alla 
som bidrag till social samvaro. 

 
I sammanställningen ingår ansökningar och beslut för år 2020 – 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Sammanställning av sökt kommunalt aktivitetsstöd 2021. 
Riktlinjer för kommunalt aktivitetsstöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förening 
Controller Camilla Bengtsson 
Handläggare Gunilla Appelquist 
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§ 89 Yttrande över ny detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl. 2021/124 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget.  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuell utökning av befintligt särskilt boende i 
Mörrum. Fler bostäder och en ny förskola är viktigt för kommunens utveckling och 
detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att Karlshamns kommun kan växa 
i en service- och naturnära miljö. 
 
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, 2021-06-01 
Remiss från byggnadsnämnden, Del av Mörrum 73:1 - Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 
 
 
 

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/del-av-morrum-731/
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§ 90 Yttrande över ny detaljplan för Guö 1:31, Åryd 2021/124 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta yttrande som nämndens eget.  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Ett förslag till detaljplan har 
tagits fram för fastigheten Guö 1:31. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar 
för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att planlägga för 
bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden.  
 
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, 2021-06-04 
Remiss från byggnadsnämnden, https://www.karlshamn.se/kontaktkort/guo-131/ 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 
 

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/guo-131/
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§ 91 Ansökan om medel från investeringsbudget för renovering av lägenhet 
2021/1680 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen,  
 
att hemställa kommunstyrelsen att besluta att avsätta medel från investeringsbudget för 
renovering av lägenhet,  
 
att efter att kommunstyrelsen beslutat om finansiering, ge förvaltningschefen i uppdrag 
att genomföra renoveringen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger flera bostadsrättslägenheter som ingår i Smithska fonden. 
Smithska fonden har finansierat lägenheterna och fonden förvaltas av 
Kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden ansvarar för att lägenheterna hyrs ut till 
behövande i Karlshamns kommun. Det har varit otaliga klagomål från flera 
bostadsrättsföreningar över de personer som Omsorgsnämnden placerat där.  
Verksamheten vill erbjuda Kvinnojouren en lägenhet och därmed minska klagomål och 
störningar av andra bostadsrättsinnehavare. En förutsättning för att kunna erbjuda 
Kvinnojouren en lägenhet är att totalrenovera en lägenhet som ligger på 
Hunnemaravägen. En totalrenovering bedöms hamna på 350 000 till 500 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-06-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef chef Magnus Persson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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§ 92 Redovisning över kösituationen till särskilt boende juni 2021 2021/122 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2021 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende 2021. 
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§ 93 Beslutsuppföljning omsorgsnämnden juni 2021 2021/125 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljningar för ON samt tidigare AV juni 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 94 Handlingar för kännedom juni 2021 2021/121 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 20 maj 2021 – 9 juni 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade handlingar enligt period 2021. 
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§ 95 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 20 maj 2021 – 9 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisade delegationsbeslut enligt period 2021. 
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§ 96 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln 2021 2021/1659 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av bevakningslista maj 2021. 
 
 
 
 
 


