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KPR Au Januari 2019    

Martin Olsson var föredragande och Lotta Altvall ny ordförande. Lotta är ny 

ordförande i Äldrenämnden och har tel 0455-304644 och mailadressen                       

eva-lotta.altvall@skola.karlskrona.se. Privat är Lotta lärare på Jändelskolan i Jämjö. 

Samtliga medlemmar i KPR och KPR AU ska fr o m 2019-01-01 få kallelser och 

dokument på sina ”plattor”. Själv är jag ännu inte vän med möjligheten att skicka 

dokument från plattan till min dator för att koppla dem till mina sammanfattningar. 

Idag, måndag, säger IT-avdelningen att det inte går – om man inte har skrivare för 

iPad. Så det så … 

Till vice ordf i KPR är Monika Anglert föreslagen (PRO Torhamn, tidigare suppl i KPR 

AU). 

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du protokoll och KPR under                                                  

- Kommun och politik                                                                                                       

- Protokoll och möteshandlingar                                                                                     

- Kommunala pensionärsrådet KPR 

Som de brukar säga: ”Lycka till!” 

Ekonomi                                                                                                                  

Prognos för helåret är just nu ett överskott på ca 12 milj kr. Den omorganisation   

som utförts inom hemtjänsten börjar ge resultat!?  Underskottet  för 2018 blir ca 8 milj 

kr.  

Den nya hemtjänstorganisationen                                                                                  

Jag har flera gånger lyssnat på verksamhetschefen Maria Appelskogs dragningar om 

verksamheten. Jag har även med mina tidigare redovisningar sänt med samman-

fattningen ”Hemtjänsten 2.0 som kräver effektivare organisering”    

Nuläge                                                                                                                                    

- flytten av Kättilsmåla till Mölleberg klar                                                                                 

- ihopflytten av Trossögrupperna klar                                                                                

- flytt av områdeschef till Sturkö klar                                                                                         

- ny lokal till Fridlevstad och Holmsjö hemtjänst klar                                                           

- parkeringsplatser i Rödeby klar                                                                                             

- lokal till Fågelmara och Jämjö hemtjänst ej klart 

Ytterligare diskussioner pågår kring flytt område Ramdala och Rödeby /Holmsjö. 

Detajplan för Gäddan 3 m fl Saltö                                                                       

Planområdet är beläget på södra Saltö, söder om den befintliga flerbostads-

bebyggelsen och omfattar ca 4 ha inkl vattenområde. I öster och söder gränsar 

planområdet till befintlig industribebyggelse. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
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byggandet av c 220 bostäder av stadsmässig karaktär med två till sju våningar. 

Äldreförvaltningen anser att området lämpar sig väl för byggnation av bostäder. 

Genomsnittligt gångavstånd från området till närmaste busshållplats är ca 300 m. På 

Saltö finns en liten närbutik. Eftersom det bedöms som svårt att lokalisera fler nya 

äldreboenden på Trossö, är det viktigt att äldreförvaltningen bevakar behovet av ett 

nytt omvårdnadsboende samt att trygghetsboende kan lokaliseras på planområdet. 

Verksamhetsplan 2019 med planer 2020 – 2021                                           

Verksamhetsplanen omfattar ca 40 sidor text. Texten har rubriker som är lika för alla 

förvaltningar, ex Vision 2030, nämndens ansvar, organisation, omvärldsanalys, 

verksamhetsidé utifrån vision 2030, systematiskt kvalitetsarbete m m. 

För oss intressant är ”Äldrenämndens specifika omvärldsfaktorer”.  Enligt 

kommunens befolkningsprognos kommer antalet äldre att öka i mycket högre 

utsträckning än befolkningen  ”som är i arbetsför ålder”. Under prognosperioden  

2019 – 2027 beräknas en ökning av befolkningen i arbetsför ålder öka med ca 6%. 

Befolkningen i åldersgruppen 80 – w år kommer under motsvarande period öka med 

ca 41 %.                                                                                                                                 

I tabellform blir det för 80 – w                                                                                              

År 2019                                    Antalsökning 80   personer                                                                      

År 2020                                                         160                                                          

År 2021                                            245                                                                      

År 2024                                                         860                                                         

År 2027                        1555 

Befolkningsutvecklingen medför att behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt. 

Kostnaderna för äldreomsorgen bedöms öka i avsevärt högre takt än möjliga intäkter. 

Ny teknik – välfärdsteknik?                                                                                    

Arbetskraftsbrist, rekrytering, kompetensförsörjning.                                              

Alternativa lösningar?                                                                                             

Förebyggande verksamhet?                                                                              

Primärvården?                                                                                                         

Alternativa boendeformer? 

Att bli äldre i Karlskrona är en angelägenhet för många av kommunens förvaltningar 

och bolag. En meningsfull vardag, kulturella inslag i vardagen, ett bra boende, en 

hög tillgänglighet fysiskt och virtuellt samt möjlighet att transportera sig är 

förutsättningar som underlättar åldrandet. 

Ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter ska tas i bruk var tredje år. Rivning 

av gamla Mogården ska påbörjas sommaren 2019 för att sedan byggas med 

inflyttning  år 2020 /2021.     

                                           

Läs igenom verksamhetsplanen och begrunda!! 
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Äldrenämndens inriktningsmål                                                                                          

Äldre ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga 

aktiviteter med varierande innehåll som stärker den enskildes egna resurser. 

Äldre ska så långt möjligt kunna leva ett självständigt liv i den egna bostaden.   

Insatserna ska utgå från den enskildes behov. 

När en person inte längre kan få sin omsorg tillgodosedd i den egna bostaden, ska 

särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas. 

Framtidsprogram för det goda åldrandet (Äldre program)                                                                                                        

I äldrenämndens framtidsprogram redovisar nämnden en bedömning av hur den 

framtida äldreomsorgen i Karlskrona kommun kan komma att se ut, och vilka krav 

som äldre, 40-talister?  kan komma att ställa på verksamheten.  

Läs vidare i Inriktningsmålen om uppdrag, ekonomi och verksamhet 

Hälsoprogram för seniorer                                                                                              

Mål: Ett hälsosamt åldrande med möjlighet till oberoende och självständighet samt att 

fortsätta vara en del av ett socialt sammanhang med positiva relationer till andra 

människor. Hälsoprogrammet vänder sig till personer som är 65 år eller äldre.             

Syfte: Syftet är att främja god hälsa, kunna åldras med livskvalitet och leva livet fullt 

ut, livet ut.                                                                                                             

Förhållningssätt:                                                                                                                      

- Personcentrerat förhållningssätt, dvs  se hela människan                                                         

- hälsofrämjande förhållningssätt, dvs stärka personen i att förändra sina levnads-

vanor och förebygga ohälsa                                                                                            

- rehabiliterande förhållningssätt, dvs tillvarata personens egna resurser 

Hälsoprogrammets struktur är uppbyggt i tre delar; basala-, utvidgade- och särskilt 

samordnade insatser. De tre delarna är sedan vardera indelade i två områden; 

nämligen ”Information och kunskap” och ”Hälsofrämjande och förebyggande” 

Programmet är därmed inte indelat i tre separata program med tydliga gränser, utan 

är ett program med varierande insatser av olika slag och grad. 

Dvs                                                                                                                                          

- basala insatser (för alla) ex känna till välfärdsteknik, minskat digitalt utanförskap, 

bostadsanpassning, träffpunkter, trygghetslarm, hälsosamtal om levnadsvanor mm.                                                                                                

- utvidgade insatser (vid behov) ex välfärdsteknik, stödsamtal, kontaktperson, fast 

vårdkontakt, stöd till anhöriga, kontakt med biståndshandläggare mm                          

- särskilt samordnade insatser (vid behov) ex välfärdsteknik med digitala vårdmöten, 

samordnad individuell vårdplan, munhälsa, boendemiljö, palliativ vård mm 

Programmet ska läsas och begrundas. På något sätt kan det än så länge liknas vid 

ett ”smörgåsbord”, där alla kan ta för sig efter behov;  behöver och kan välja insatser: 

eller har ett vårdbehov.  Det finns många frågor, ex hur ska hälsoprogrammet 
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marknadsföras till alla som fyllt 65 år, kostnader mm. Jag gissar att programmet är 

något att bita i för den nya förebyggande enheten med Therese Stjärna som chef.  

Förebyggande verksamhet för äldre handlar om samverkan mellan olika 

förvaltningar, ex resor, vägar, byggnation mm 

Äldreinformatören Magnus Sandells tjänst ska byta namn till seniorrådgivare. 

 

”Hälsoprogram för seniorer” som ännu ej är klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-01-28 /Bengt Billemyr 

 


