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KPR Au 9 juni 2022   

Äldrenämndens AU hade inte många ärenden. Som vanligt - jag sänder 

senare de bildpresentationer vi får loss. 

Ekonomi                                                                                               

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars och prognos 2022 

redovisades av förvaltningschefen Gunilla Råberg. Beroende på ökat 

statsbidrag har förvaltningen ett överskott på 22,4 mnkr. Förvaltningen 

gör vad de kan för att använda statsbidraget på ett bra sätt. Ett 

bekymmer är att kompetensutbildning ej kan ske utan att personalen 

ersätts. Som chefen säger: utan att ersätta dessa händer och fötter står 

vi oss slätt.                                                                                               . 

Seniordagen 2022                                                                                        

Seniordagen 2022 planeras som tidigare nämnts till den 8 november. 

Ytterligare dragplåster utöver Björn Ranelid blir Team Putte. Putte 

Nelsson är duktig pianist, låtskrivare, körledare, kapellmästare mm och 

känd från TV ex Så ska det låta. Poster ska tas fram som vi kan dela ut 

ca 10 augusti, helst A4-format. 11 företag har redan anmält sig.  

Fast omsorgskontakt                                                                                   

Arbete med regelverk för ”det nya” omsorgskontakt pågår och ska om 

möjligt vävas ihop med befintliga tjänster.  

Trafikfrågor;  Alexander Konzmine                                               

Alexander, en ung och sympatisk kille, är sedan oktober 2021 chef för en 

omorganiserad enhet, trafikenheten, där också gata /park ingår. Han 

förväntas ta aktiv del av gatu- och säkerhetstänk vid kommunal 

planering. Vi diskuterade bl a säkerheten för äldre, när nu visionen för 

hur Karlskronas stadskärna kan bli mer attraktiv, ska genomföras 

Nättraby omvårdnadsboende                                                               

Politikerna i nämndens Au var inre eniga om en placering vid nuvarande 

omvårdnadsboende eller om det skulle placeras i Nättraby centrum. Det 

finns för och nackdelar med båda platserna, men antalet lägenheter kan 

bli 56 vid nuvarande boende mot 48 lägenheter i ett 5-vånings 

sutterränghus i centrum. Diskussionen går vidare… Själv tror jag på ett 

läge där man bygger om och till det gamla boendet Fredriksdal. Jag har 



2 
 

talat med några ägare till ”normalbyggda” enfamiljshus i centrum, som 

anser att detta ”monsterhus” inte passar in bland villorna. 

Egenvård                                                                                                   

Målet är att fortsätta hantera egenvård utifrån socialtjänstlagen och 

enligt Blekingerutinerna Egenvård /Hälsa- och sjukvård.                   

Syftet är att insatsen egenvård ska vara avgiftsfri för den enskilde 

såsom HSL-insatser och ska börja gälla fr o m 1 september 2022.   

Avgiftsfrågan ska inte vara en avgörande faktor om den enskilde 

behöver ansöka om insatsen egenvård eller inte, utan behovet ska styra 

om den enskilde behöver ansöka om insatsen eller inte.  

Egenvårdsinsatsen kan t ex vara att ge ögondroppar vid kognitiv svikt, 

vilket kan utföras utifrån olika lagrum.                                                       

Jag får inte loss bildspelet 

Revidering av Riktlinjer för Hyresbostäder för äldre att bo kvar i.   

Ex Trygghetsvärd motsv ska finnas håller kontakt med hyresgästerna 

och skapar gemenskap på boendet. Hen samordnar och stödjer samt vid 

behov ansvarar för att det sociala innehållet enligt riktlinjer som finns i 

SFS 2016:848.                                                                                                      

I stället för trygghetsvärd kan det finnas tillgång till andra tjänster med 

samma funktion. Om trygghetsvärd anställs eller andra tjänster, t ex 

träffpunktsverksamhet tillhandahålls av äldreförvaltningen, utgår inte 

någon hyresersättning för personal till fastighetsägaren. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                   

Reglemente KPR                                                                                           

Vi har diskuterat fram förslag till ändringar i reglementet gällande KPR 

Au. Vår sekreterare Anna Sjöstedt ska skriva in ändringarna i det 

”gamla” reglementet, som sedan skulle redovisas för KPR den 2 juni. 

Tyvärr kom inte frågan upp på detta KPR-mötet, men kommer upp på 

nästkommande KPR den 22 september. 

Brukare avliden: Hemtjänst, försvunnen nyckel                                                                  

Brukare fick vänta på hemtjänstbesök beroende på att personalen inte 

hittade hans lägenhetsnyckel. När personalen kunde öppna var 

personen avliden. Ärendet anmält. 

Utbetalning av Aktivitetsstöd                                                   

Förvaltningschefen har utanordnat ersättningen som snart utbetalas. 
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Behövs ”full” hemtjänst för att få flytta till omvårdnadsboende             

Svar nej, eftersom biståndshandläggaren ska fatta beslut. Nytt beslut 

kan tas ex om sjukdom tillstöter 

Visionen Attraktivare stadskärna i Karlskrona (Trossö).                              

Ytterligare information i höst 

Skrivelse till kommunstyrelsen ang  planutskottet                           

Politiker fråm äldrenämnden bör adjungeras till planutskottet.                       

Bengt B tar fram ett utkast 

Nästa KPR AU                                                                                           

Pga ett fåtal ärenden,inget augustimöte. Nästa möte blir efter valet den 

15 september. 
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