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KPR Au 17 februari 2022   

Digitalt möte. Äldrenämndens AU hade inte många ärenden. Jag 

sammanfattar enkelt några årsredovisningar och avvikelseinfo och 

sänder dem separat för egen genomläsning. 

 

Årsredovisning för 2021 

Verksamhetsberättelse                                                                                                 

1. Pandemin fortsätter att prägla verksamheten. Genom gott samarbete 

har förvaltningen klarat de rådande omständigheterna på ett bra sätt. 

Vaccineringsarbetet har fortgått och förvaltningens sjuksköterskor har 

haft i uppdrag att vaccinera med dos 3.                                                                                                                             

2. Äldreförvaltningen har rekvirerat riktade statsbidrag inom områdena: 

God nära vård, Teknik, Kvalitet och effektivitet samt Äldreomsorgslyftet. 

Projektplaner är framtagna och medlen har nyttjats till att förbättra och 

utveckla verksamheten samt har Äldreomsorgslyftet möjliggjort 

kompetenshöjning på betald arbetstid.                                                          

3. Sedan 1 november 2021 erbjuds skobidrag till medarbetare inom 

hemtjänsten.                                                                                               

4. Äldrenämnden har ekonomiskt en positiv avvikelse på 21 mnkr och 

samtliga verksamheter har budget i balans inför 2022. 

Framtid.                                                                                                          

Omställningen till en God och nära vård är ett stort, nationellt arbete som 

syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Äldreförvaltningen kommer att göra 

en omorganisation inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att möta 

framtidens arbetssätt i samarbete med Region Blekinge. 

Antalet äldre ökar i betydligt högre utsträckning än befolkningen i 

arbetsför ålder, vilket leder till utmaningar gällande 

kompetensförsörjning. För att kunna utveckla välfärdsservice och matcha 

behov av äldreomsorg arbetar äldreförvaltningen fortsatt med 

kompetens-utveckling för att finna nya arbetssätt och nya kompetenser 

samt med att utveckla nya och gamla befattningar. 
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Utvecklingsarbete fortsätter med ledningsgruppen strategi för att 

säkerställa kvalitet för brukare /patienter, attraktiv arbetsgivare och 

digitalisering. 

Förvaltningen arbetar med att motverka psykisk ohälsa och ofrivillig 

ensamhet bland de som drabbats hårdast av restriktionerna under 

pandemin. 

Måluppfyllelse                                                                                                     

Äldrenämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett antal mål och 

uppdrag för 2021. Exempel är Social hållbarhet med trygghetsmätningar, 

bemötande från tjänstepersoner och politiker, jämställdhetsanalyser mm. 

Ekologisk hållbarhet mm mm Många tabeller etc redovisas.                                                                                     

Ekonomiuppföljning 2021                                                                                 

Budgetavvikelse                   Äldrenämndens verksamhet        +19,5 mnkr            

                                             Bostadsanpassning                      +  1,4 mnkr  

Personaltäthet                                                                                                   

Äldreförvaltningen konstaterar helt krasst att ”brukare” bor längre i sitt 

ordinära boende med den stöd och anpassning som behövs. Självklart 

innebär det, att när denna person får möjlighet att komma till ett 

omvårdnadsboende, behövs ett mer omfattande omvårdnadsbehov med 

mer personal. Personaltätheten har sedan 2017 sänkts för 

omvårdnadsboende från 0,664 årsarbetare per ”brukare” till 0,612. Nu 

föreslås en höjning till 0,635 för att möta kommande behov av mer 

avancerad vård och omsorg. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 

april 2022 till en årskostnad av 7,7 mnkr. För demensboende är 

personaltätheten högre. 

Granskningsrapport  KMG                                                       

Äldreförvaltningen har efter KMGs analys av leverantörsreskontrat 

gällande inköp från leverantörer över 100 tkr under räkenskapsåret fått 

följande kritik: Utifrån de stickprov som tagits, finns det oklarheter 

beträffande två leverantörer. Förvaltningen har inte kunnat verifiera 

dokumentation kring inköp som avser skyddsutrustning och ligger över 

100 tkr men under direktupphandlingsgränsen. Jag säger bara – denna 

pandemi, som äldreförvaltningen har jobbat med och så väl lyckats hålla 

ifrån våra äldre inom hemtjänst och omvårdnadsboende! 
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Avvikelsehantering                                                                                   

Annika Tronje redovisade sin avvikelserapport  

Jag har allmänt tagit upp att man måste bli mycket bättre och fånga in 

fler avvikelser gällande ex hemtjänst och färdtjänst, där avvikelserna är 

många, många fler än de redovisade. Ex på avvikelser är dåligt 

bemötande, färdtjänstbuss kommer ej eller hämtar ej, ej hjälp ur bussen, 

missad matleverans. Vi ska beställa möte med Blekingetrafiken IGEN. 

Under 2022 ska många ändringar ske av hemtjänsten. Vi ska få mer 

information. 

Karlskrona kommuns hemsida                                                                            

Magnus Sandell redovisade förändringar som utförts för att göra 

kommuns hemsida mer överskådlig och lättmanövrerad för oss äldre.  

Gå in på Karlskrona kommuns hemsida Karlskrona.se och överst på 

sidan till Omsorg och stöd och därefter på höger sida Äldreomsorg 

och seniorer 

Gå in där och kolla! Vi ska ha ytterligare möten om hemsidan och ska 

försöka göra den ännu bättre!     Kom med synpunkter!!! 

Reglemente KPR                                                                                         

Inför nästa mandatperiod ska vi datera upp vårt reglemente. SPF 

Seniorerna håller centralt på med en uppdatering som vi ska ta till oss. 

 

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK                                               

Äntligen kan vi läsa i BLT och på Blekingetrafikens hemsida om det som 

vi kämpat för i mer än 12 år: Gratis kollektivtrafik för seniorer vissa 

tider.  Snart får vi som fyllt 70 ett brev med information och vårt resekort. 

Gratis må-fre 09-15 samt 18-04. Lördag, söndag och röda dagar gratis 

hela dygnet. 

Som han sa: De är bar å åk! 
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