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KPR Au 10 november 2022   

Repris: En mycket tunn dagordning, där jag bad dem ta upp ett antal frågor. 

Förvaltningschefen Gunilla Råberg var med via länk..   

Ekonomi                                                                                                                     

Ingen ekonomisk redogörelse.      

Belastningsregistret                                                                                                        

Vid nyrekrytering av personal  ska de uppmanas att visa utdrag ur belastnings-

registret, där brott som lett till fällande dom redovisas. Fortkörning??            

Seniormässan 2022                                                                                        

Seniormässan gick av stapeln den 8 november med ett 50-tal utställare och ca 1200 

besökare. Inflödet av besökare var pulserande beroende på när 1-ans buss stannade 

vid närmsta hållplats. Kl 15 tömdes nästan arenan när ”sista” gratisbussen gick. Vid 

öppnandet lovade Börje Dovstad att seniorerna skulle få behålla den gratis 

kollektivtrafik vi fått. Under mandatperioden lovade han också att undersöka 

möjligheten att utöka gratistrafiken även för landsbygden.                                                                 

Arenans öppna sittplatser var fullsatta när Let`s Dance-proffset Tobias Wallin 

uppträdde tillsammans med sin partner Katarina Edling och därefter visade danssteg 

för vals. Björn Ranelid var också han en uppskattad gäst.                                     

Väldigt uppskattat var äldreförvaltningens världspremiär för den nya låten ”Här är 

jag”, skriven av Therese Stjärna och uppförd av henne tillsammans med hennes 

medarbetare. Therese är en mycket duktig chef för avdelningen Hälsa och före-

byggande.                                                                                                                     

Peter Lindgren som med sitt företag ”står för” mässan överlåter för mycket av det 

egna arbetet till Therese Stjärna, som får slita för att få ihop programmet. Beroende 

på detta kan det 2023 bli en upphandling av mässan alt drivas den i egen regi. I vilket 

fall börjar mässan nu ta form eftersom vi även nästa år kan boka Brinova Arena. 

Brukarenkät Hemtjänst och Särskilt Boende                                                            

Linda Hjort Hemtjänst och Sabina Vallevi Särskilt Boende (Omvårdnadsboende) 

redogjorde för brukarenkäterna. Svarsfrekvensen var ca 60 resp 50%. Jag försöker 

bilägga sammanställningen. 

En sak som kommit upp är att många har synpunkter på maten, vilket ska kollas upp. 

Nyckelhantering                                                                                                                

Nicklas Brissmalm redogjorde för förvaltningens nyckelhantering, rutiner etc. 

Anledningen till att vi bjudit in Nicklas var att vi då och då får reda på att hus-

/lägenhetsnycklar hittas tappade, bortglömda mm. Förvaltningen hanterar nästan 

1700 trygghetslarm, varav  ca 700 personer har enbart larm. När man får 

trygghetslarm byts möjliga lås ut mot digitala lås (ca 95 %) och man får lämna två 

nycklar. Allt enligt gällande rutiner med kvitto, polisbricka etc. En nyckel är reserverad 

som reserv för hemtjänsten och en för nattpatrullen. Man har kontakt med jour 
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låssmed om det värsta skulle hända, t ex brand. Till våren ska alla trygghetslarm 

bytas ut. Upphandlingen har flera gånger skjutits upp pga överklagan. Larmen 

”täcker runt huset”. GPS-larm går via biståndshandläggare. 

Folder om Trygghetslarm biläggs. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                                 

Val av nya ledamöter 2023-2026                                                                                           

Alla föreningar är ej klara med valen som ska redovisas senast på KPR den 24 

november. Detta för utlämning, information, lösenord etc av ”plattor”.     

Hörslinga.                                                                                                                  

Hörslinga motsv saknas vid träffpunkterna. Therese Stjärna ska följa upp detta.                                                

Hemtjänstindex                                                                                                               

SPF Seniorerna har centralt arbetat fram ett nytt kvalitetsindex, Hemtjänstindex som 

är en sammanfattning av alla de index som finns idag. Indexet ska presenteras den 

23 november och då kan vi utläsa hur Karlskrona ligger till jämfört med andra 

kommuner. Men framför allt – vad kan /ska vi förbättra. 

Läkemedel                                                                                                                  

Region Blekinge ligger dåligt till gällande äldre och olämpliga läkemedel. Enl 

lagstiftning ska läkemedelsgenomgång utföras en gång per år för äldre med mer än 5 

läkemedel. På våra äldreboenden sker detta av de läkare som är knutna till resp 

boende. Vår MAS Medicinskt ansvarig sköterska följer sedan upp detta. För att bättre 

kunna arbeta och få bort olämpliga läkemedel för äldre, har vissa kommuner anställt 

kommunfarmaceuter.  
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