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KPR Au 17 mars 2022   

Möte öga mot öga på KKC, Gullberna. Vilken förändring till det bättre att 

slippa dessa möten på paddan. Men - vad bra att vi ändå fick möjlighet 

att använda den ”nya tekniken”. Tack ordf Lotta!!                                                                         

Äldrenämndens AU hade inte många ärenden. Den information vi får 

från förvaltningen tenderar att bli allt mindre. Dokument som vi fått ang 

invandring och beredskapsplaner får vi inte lämna ut enl mail vi fått idag, 

21 mars. Dokumenten är till för chefer, politiker m fl. Vi ”andra” ska gå in 

på kommunens hemsida och söka aktuell information där!!!  

Ekonomi                                                                                 

Förvaltningschefen informerar om att budget /ekonomin för 2022 pekar 

mot ett 0- resultat.                                                                            

Omvårdnadsboenden har 44 tomma lägenheter, dock ingen i Östra 

kommundelen. Kriget i Ukraina medför att ett antal tomma lägenheter 

inom ”äldreboenden” ska omvandlas som genomgångsboende för 

flyktingar. 

Patientsäkerhetsberättelse                                                                        

Vid vårt förra möte redovisade Annika Tronje delar av sin årsredovisning 

Avvikelsehantering.. Stora kvalitetsförbättringar har tillkommit beroende 

på det arbetssätt man varit tvungen att införa pga pandemin. Med 

anledning av pandemin har man fokuserat på de områden som i SKRs 

handbok ”Säkrare vård och omsorg” bedömts som riskområden inom 

kommunal hälso- och sjukvård samt social omsorg. Ytterligare kapitel om 

informationssäkerhet tillkom 2016.  

Områden som särskilt redovisas i resultatavsnittet är Kommunikation och 

information, Läkemedel, Demenssjukdom, Vård i livets slut, Kost och 

nutrition, Preventivt arbete, Kompetens, Avvikelse och fallrapporter, 

Dokumentation samt Basala hygienrutiner. 

Patientsäkerhetsberättelsen är på många sidor.                                

Bilaga 1. Avvikelser och fallrapporter och                                                       

Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse 2020. (Beroende på pandemin) 

Avvikelsehantering                                                                                    

Jag har allmänt tagit upp att förvaltningen måste bli mycket bättre på att 

hämta upp olika sorters avvikelser gällande ex hemtjänst och färdtjänst, 
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där avvikelserna är många, många fler än de redovisade. I patientsäker-

hetsberättelsen redovisades 25 synpunkter /avvikelser för hemtjänsten 

under ett år. Det säger sig själv att detta inte kan vara hela ”sanningen”. 

Möte med regionens Blekingetrafikens Färdtjänst                                                                      

Pia Lindblom Borg och Andrea Hellsberg representerade 

Blekingetrafikens Färdtjänst, där ”telefonpersonalen” sitter i Karlskrona. 

Båda personerna tar emot ”inkommande samtal /beställningar”. Vi tog bl 

a upp den sämre service som vi upplever att våra medlemmar får. Det 

kan gälla allt från hur färdtjänspersonalen passar tider, uppträder mot 

resenärerna socialt alt hjälper till med rollatorer etc. Vi kom in på 

upphandling, personalutbildning, språkkunskap, hitta till kunderna. 

Många gånger är chaufförerna strssade av ett alltför tight körschema. 

Debatten var stundtals sådan att Pia studsade i stolen. Vi enades om att 

mycket fungerar, men det färdtjänspersonalen ”inte vet” – kan man inte 

rätta till. Det innebär att vi måste hjälpa våra medlemmar med att notera 

och lämna in avvikelser. Helst digitalt till Blekingetrafiken, men det går 

lika bra att ringa det vanliga beställningsnumret. Bra är att resorna 

numera betalas med faktura i efterhand.                                                                 

Vi måste diskutera hur vi kan hjälpa våra resenärer så att avvikelserna 

inte stannar hos dem som har blivit vana vid att färdtjänsten inte kommer 

som beställt. 

Karlskrona kommuns hemsida                                                                            

Tillsammans med Magnus Sandell och Sara Persson?, kommunikations-

avdelningen, arbetade vi vidare med förändringar som kan göra 

kommuns hemsida mer överskådlig och lättmanövrerad för oss äldre. Bla 

måste sökfunktionen förbättras, med mer distinkta sökord. En mycket bra 

dialog med Sara, men det som behöver ändras kommer att ta tid, då en 

till synes enkel förändring påverkar i många led.  

Gå gärna 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 och kolla! Vi ska fortsätta med möten om hemsidan och ska 

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

Reglemente KPR                                                                                         

Inför nästa mandatperiod ska vi datera upp vårt reglemente. SPF 



3 
 

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

Pensionärsorganisationerna ska ha förmöten inför nästa KPR, eftersom 

reglementet vid förändring måste diskuteras där och sedan gå vidare 

”den långa vägen” till kommunfullmäktige. OBS klart i god tid, så att 

reglementet kan implementeras före nästa mandatperiod. 

Bra bostäder för äldre (trygghetsbostäder) Magnus Larsson                               

Vi hade bjudit in kommunalrådet Magnus Larsson för diskussion om bra 

bostäder för äldre, som det tyvärr inte finns så många av i Karlskrona 

kommun. Vi diskuterade allt från ett fullmäktigebeslut från år 2016 om att 

bygga trygghetsbostäder till att bostäder som byggts har haft mer än 100 

personer i kö. Ett problem som vi förstår, är att kommunens politiska 

ledning inte har sett den ekonomiska vinsten med att bygga bra bostäder 

för äldre där dessa flyttar in och på så får igång flyttkedjor. Speciellt på 

landsbygden innebär det att äldre enfamiljshus får ”nytt liv”. Magnus tar 

med sig kommunens möjligheter att ”skriva in” trygghetsboende vid 

markförsäljning och ny planläggning. Möjligheten att fånga upp 

intresserade äldre i en gemensam kö ska undersökas. Karlskronahem 

har fått i uppdrag att bygga trygghetsboenden även i centralorterna. Enl 

Magnus hade han fått en del uppslag som han inte tidigare tänkt på. 

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen   

Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. Emina Cejvan 

(M) föreslår följande: Att berörd nämnd får i uppdrag att ta fram en plan 

för att genomföra obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning 

inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. 

Svar på motionen: För att höja kompetens och kvalitet inom 

äldreomsorgen har regeringen bl a beslutat att yrket undersköterska ska 

regleras genom en skyddad yrkestitel fr o m 1 juli 2023. Grunden för ett 

sådant bevis kommer bl a att innefatta kurser i svenska och svenska 

som andraspråk. Enl Social-styrelsen är språkkunskaper och förmåga att 

kommunicera både muntligt och skriftligt en grundförutsättning för att 

personalen ska kunna utföra arbetet inom äldreomsorgen på ett säkert 

sätt.                                                                                                         

Karlskrona kommun: Äldreförvaltningen har sedan 2020 möjlighet till 

kompetenshöjning genom äldreomsorgslyftet. För att delta där krävs 

grundläggande kunskaper i svenska språket.                                                 

För tillsvidareanställda och långtidsvikariat upprättar chef och 
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medarbetare tillsammans, vid det årliga medarbetarsamtalet, en 

individuell utvecklingsplan, där t ex språkkunskaper är ett utvecklings-

behov.                                                                                         

Språkutveckling: Äldreförvaltningen har genom Vård- och omsorgs-

college utbildat språkombudsutvecklare, som under hösten 2021 i sin tur 

påbörjat utbildning av inledningsvis ca 50 språkombud. Språkombudens 

uppgift är att stödja kollegor när det gäller språkutveckling, vilket leder till 

att språket stärks hos individer men också inom en hel arbetsgrupp.    

Äldreförvaltningen anser att det är den rekryterande chefen som bör göra 

bedömningen av vilka kvalifikationer som är viktiga inför varje 

rekrytering.                                                                                

Äldreförvaltningen ser ej behov av ytterligare språkkrav med obligatoriskt 

språktest vid nyanställning då det finns ett strukturerat arbetssätt för 

rekrytering som inkluderar språkliga kunskaper. 

Seniordagen 2022                                                                           

Seniordagen 2022 föreslås till den 8 september 

Aktiviteter för öka digital delaktighet                                                         

Den 21-25 mars är det öppet hus med olika aktiviteter som kan öka den 

digitala kompetensen och främja digital inkludering och tillgänglighet. Det 

hela är en europeisk kampanj för ökad digital delaktighet. 
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