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KPR Au 15 september 2022   

Detta är vårt första möte sedan juni och efter valet den 11 september. Sannolikt får 

äldrenämnden en ny ordförande nästa mandatperiod efter nuvarande Lotta Altvall (S) 

när (M) tar över det kommunala styret. Äldrenämndens AU hade inte många 

ärenden. Förvaltningschefen Gunilla Råberg var inte närvarande. Som vanligt - jag 

sänder senare de bildpresentationer vi får loss ex info om Hemtjänst. 

Ekonomi                                                                                                         

Ekonomisk uppföljning redovisades av översiktligt av bitr förvaltningschef Carina 

Thörnquist. Ett överskott på 31,2 mnkr redovisas exkl statsbidrag på över 88 mnkr. 

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 33 tomma 

inflyttningsklara lägenheter. Förvaltningen gör vad de kan för att använda 

statsbidraget på ett bra sätt ex ökad personalbemanning, psykiatriutbildning, 

vårdbiträden utbildas till undersköterskor och utbildning av specialistundersköterskor.      

Vi har ej fått ut det ekonomiska underlaget 

                                                                                                                                    

Ny controller anställd, Carina Andersson. 

Prestationsbaserade medel. Statsbidrag                                                    

Karlskrona kommun har erhållit ca 88 mnkr i statsbidrag för prestationer som uppstått 

under tiden 2021-2023. 

I statsbidraget ingår medel för                                                                                        

- arbetsskor                                                                                                                     

- medel för minskning av delade turer                                                                          

- fast omsorgskontakt                                                                                                      

- nära ledarskap, 4 chefstjänster                                                                                     

- ökad personaltäthet inom särskilt boende 0,67 och demensboende 0,77                                                                                       

Seniordagen 2022                                                                                        

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

har tagits fram för utdelning. Den poster som först togs fram var alltför intetsägande.  

Peter Lindgren som står för mässan kom inte, utan Therese Stjerna, chef Hälsa och 

Förebyggande, informerade.  Mer om mässan finns på www.karlskronasenior.se 

Fler utställare än vid förra mässan har anmält sig. Arbete med att få regionen att 

ställa upp pågår, eftersom de var inte med senast. 

Anhörigkonsulent                                                                                                      

Ny anhörigkonsulent är anställd efter Slaven Maras, Krisanti Johansson. Hon 

kommer från en motsvarande anställning vid funktionsstödsförvaltningen.  

http://www.karlskronasenior.se/
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Fast omsorgskontakt                                                                                           

Arbete med regelverk för ”det nya” omsorgskontakt pågår. Vi arbetar redan med 

detta. Denna omsorgskontakt är lagkrav nästa år. Vi ska starta upp verksamheten 

tidigare än lagkravet och utöka tiden per omsorgskontakt.  

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                         

Reglemente KPR                                                                                                          

Vi har diskuterat fram förslag till ändringar i nuvarande reglemente för KPRs 

arbetsutskott. En uppdatering så som det fungerar idag med möten i direkt anslutning 

till äldrenämndens arbetsutskott. Anna Sjöstedt och Therese Stjerna inför de nya 

ändringarna i reglementet. Det nya reglementet tas upp på nästkommande möte med 

KPR den 22 september för vidare beslut i kommunfullmäktige. 

Visionen Attraktivare stadskärna i Karlskrona (Trossö).                                  

Ytterligare information på KPR 22 september. 

Nyckelhantering                                                                                                      

Strikta regler för nyckelhantering finns. Trots det har problem uppstått. 

Utlåning av kommunala lokaler                                                                                   

Det finns tydligen skriftliga regler för kostnadsfri utlåning av möteslokaler till 

pensionärsorganisationerna. Reglerna ska gådiskuteras. 

Lorentsberg                                                                                                        

Lokalerna är renoverade. De kommunala trygghetsvärdarna utgår därifrån? 

Arbetsskor                                                                                                                     

Fr o m 1 oktober 2022 erbjuds bidrag till arbetsskor på högst 1000 kr per person och 

år, till all vård- och omsorgspersonal. Skattepliktig löneförmån. 

Personalpolitiskt program                                                                                      

Reviderat utkast   

Hemtjänst                                                                                                                

Linda Hjort, chef hemtjänst, informerade allmänt om hemtjänstens verksamhet. Vi 

hade en bra diskussion. Lindas bilder har vi inte fått. Det som är bra är bl a att man 

satsar på att bryta ner de större grupperna i team för att på så sätt minska det antal 

anställda som arbetar med varje person ”brukare”. Ytterligare personalutrymmen 

tillskapas i Rödeby för personal som utgår därifrån.   

För detaljfrågor: Lotta 0455-304644, eva.lotta.altvall@skolan.karlskrona.se eller 

Linda 0455-304469, linda.hjort@karlskrona.se. 
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