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KPR Au 11 november 2021   

Vi träffades på KKC Gullberna Park. Tjänstepersonerna medverkar 

digitalt. Äldrenämndens AU hade ytterst få punkter på agendan. 

Ekonomi och prognos 2021                                                                                  

Förvaltningschef Gunilla Råberg gjorde en hastig genomgång av 

budgeten och konstaterade ett överskott på 7,6 miljoner kr med en 

årsprognos, som tidigare, för helåret på +- 0.  

Seniormässan den 9 nov 2021                                                                    

Den, av så många, efterlängtade Seniormässan med artisterna Louise 

Hoffsten, Lennie Norman och ett 40-tal utställare besöktes av mer än 

1000 personer. Jämfört med tidigare mässa 2019, var korridorerna fulla 

med montrar, vilket gjorde att det var en ”härlig” trängsel, mycket 

sökande och många diskussioner. Många besökare träffade vänner och 

bekanta som de inte träffat på lång tid, beroende på pandemin. En nyhet 

som Äldreförvaltningen visade upp, var Välfärdsbiblioteket, där det fanns 

möjlighet att låna ex smart telefon, surfplatta och annan digital utrustning 

som t ex robotdammsugare. Med utlåningen, som är ca tre månader, 

medföljer IT-personal som hjälper till att informera /utbilda i det digitala 

landskapet. Sammanfattningsvis var mässan en succe, där många 

frågade om datum är fastlagt för nästkommande mässa.                           

Nu återstår det att lägga ihop plus och minus för att göra nästa mässa 

ännu bättre. Mässgeneral var chefen för avdelning hälsa och 

förebyggande, Therese Stjerna.                                                         

Bemanningen av vår egen monter fungerade bra och ett antal besökare 

visade intresse för att bli medlemmar.  

Träffpunkter                                                                                           

Det är fortfarande bokning för att delta i verksamheten, eftersom 

träffpunkterna kan ta emot olika antal besökande. 

Omvårdnadsboendenas serveringar /restauranger öppnar den 18 

oktober. (På Elineberg och Ekliden pågår ombyggnadsarbete).   

Ladda ner appen Omsorgen, så kan ni följa både boendenas matsedel 

och träffpunkternas verksamhet. 

Välfärdsbibliotek                                                                                      

Som nämnts tidigare, pågår lansering av välfärdsbiblioteket som 
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möjliggör att kostnadsfritt hyra smarta lösningar ex surfplatta och smart 

telefon samt digital hem teknik. OBS Det finns personal för digital hjälp 

och vägledning, ex träffpunkterna.                                                                                               

Sprid denna information till personer som inte vågar testa digital 

utrustning eller inte anser att den ryms inom deras ekonomiska ram. 

Måltidspolicy                                                                                          

Nuvarande Måltids- och livsmedelspolicy för Karlskrona kommun har 

omarbetats och ska nu upp för beslut i kommunstyrelsen.                 

Sänder bildspel.  

FOU Forskning och utvecklingsavtal för 2022                                         

Sedan flera år finns ett avtal mellan region Blekinge och kommunerna i 

Blekinge. Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och 

utvecklingsverksamhet. Inriktningen för FOU-verksamheten är att bidra 

till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning.                                          

Karlskrona kommuns sammanlagda årliga kostnad uppgår till 40% av 

kommunernas årliga kostnad. 2021 uppgår Karlskrona kommuns 

kostnad till 1 181 204 kronor. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                 

1. Färdtjänsten fungerar ej som den ska                                              

2.Ovaccinerad personal ska ej arbeta med sköra och sjuka äldre inom 

hemtjänst och omvårdnadsboende – även om vi inte har haft några äldre 

sjuka februari /mars.                                                                                         

3. I BLT har äldreförvaltningen fått ris av en undersköterka på 

Handelsträdgården. Allt från att det inte finns pengar för personal men 

det finns pengar för teknik och fina, ej fungerande byggnader för äldre-

omsorgen. Ordförande ska träffa undersköterskan.                                     

4. Slöseri med mediciner vid användning av Apodos. Gäller vid ändring 

av medicinlistan. Ärendet hänsköts för mer info till MAS Anna Hedlund.                            

Äldreförvaltningens kvalitetspris för 2020                                                  

Pristagarna redovisas senare  
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