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KPR Au 13 oktober 2022   

Som jag nämnde förra gången, ska vi få en ny ordförande i äldrenämnden. Hen 

kommer från SD och vice ordf från KD (allt enligt tidningarna). Vår nuvarande 

ordförande Lotta Altvall (S) har som ny nämndsordförande skött sig bra gentemot oss 

i KPR. Hon var sjuk vid dagens möte liksom vice ordf.                                                                                                                           

Även denna gång hade äldrenämndens AU inte många ärenden. Förvaltningschefen 

Gunilla Råberg var med och drog dessa ärenden.   

Ekonomi                                                                                                         

Ekonomisk uppföljning redovisades myckets sporadiskt av Gunilla. Ett överskott på 

33.6 mnKr redovisas exkl statsbidrag. Anledningar till överskottet är bl a hyresintäkter 

för Ukrainska flyktingar, ersättning för sjukfrånvaro pga Covid, ej tillsatta tjänster, 

hjälpmedelsbonus, äldreboendet Pantern är tomställt för renovering och tomställda 

lägenheter Lövgrund. Totalt finns ett 30-tal tomma inflyttningsklara lägenheter. 

Förvaltningen gör vad de kan för att använda statsbidraget på ett bra sätt bl a ökad 

personalbemanning, psykiatriutbildning, vårdbiträden utbildas till undersköterskor och 

utbildning av specialistundersköterskor. Delade arbetsturer ska tas bort av bl a 

arbetsmiljöskäl och ska underlätta nyrekrytering av personal. Helårsresultatet 

beräknas till ca 15,6 mnKr      

Belastningsregistret                                                                                                        

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

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

Demensbrygga                                                                                                       

Möjligheten att samarbete med funktionsstödsförvaltningen gällande dagverk-

samheten ska undersökas. För funktionsstöd gäller det personer som ej fyllt 65 år, 

men har likartad diagnos. Att sammanföra verksamheten skulle leda till bättre 

utnyttjande av den specialutbildade personal som finns idag.                                                                        

Seniordagen 2022                                                                                        

Seniordagen 2022 planeras som tidigare nämnts till den 8 november.  En ny poster 

har tagits fram. Peter Lindgren, vars företag står för mässan medverkade via länk 

och informerade tillsammans med Therese Stjerna, chef Hälsa och Förebyggande,  

Arbetet med utställare går bra, (i princip fullt). Scenprogrammet är ännu ej klart.  

Björn Ranelids tema är Jag skänker dig mina vackraste ord.                                           

Mer om mässan finns på www.karlskronasenior.se 

Anhörigkonsulent                                                                                                      

Vår nya anhörigkonsulenten, Krisanti Johansson, deltog vid mötet. Hon kommer från 

en motsvarande anställning vid funktionsstödsförvaltningen. Verkar pigg och vaken.                                                                     

MAR Judit Månsson                                                                                                     

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering Judit Månsson, har startat upp flera 

rehabiliteringsprojekt tillsammans med rehabassistenter. Start sker på 

http://www.karlskronasenior.se/
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Hammarbygården. Judit arbetar bl a med underlag från en rapport från Blekinge 

Kompetenscentrum, Stillasittande och fysisk aktivitet – En kartläggning av äldre i 

Blekinge län. 

Bakgrund                                                                                                                       

Att röra sig är grundläggande för hälsa och för äldre personer (65+) är aktivitet 

särskilt viktigt för att bibehålla rörlighet, fysisk hälsa och välmående. Trots detta 

spenderas upp till10 timmar av den vakna tiden stillasittande, detta oavsett ålder. 

Forskningsunderlag för hur mycket tid som den äldre spenderar stillasittande är i 

dagsläget bristfälligt och likaså vilka motivationsfaktorer som styr beteendet. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                         

Reglemente KPR                                                                                                             

Det omarbetade reglementet är på väg till kommunfullmäktige. 

Var finns kommunala hjärtstartare 

Lokaler för KPR AUs förmöten 

Busslinje 1 går förbi Binova Arena 

Kommunikationskanaler                                                                                                

K3H (Hjärta hållbarhet hälsa) har en inspirationsträff och workshop för att bryta 

ensamheten och förbättra hälsan för seniorer den 18 oktober 09 – 12. 

Lokal:Testlabbet Karlskrona idrotts- och fritidscenter, Arenavägen 5 Rosenholm. 

Målet är att komma fram till ett konkret projekt som ska presenteras på 

seniormässan. Samarbete?                                                                                         

Anmälan till anne@k3h.se                                                                                          

Projektet sker i samarbete med äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 

Jag ska försöka bifoga meilet 
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