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KPR Au Mars 2019    

Som jag nämnt tidigare:                                                                                                    

På Karlskrona kommuns hemsida, Karlskrona.se, hittar du handlingar till 

Äldrenämndens sammanträden. Denna månad fanns de inte där förrän idag, den 25 

mars (efter påminnelse från mig).                                                                       

Kommunala pensionärsrådets protokoll ska finnas där efter justering.                                                                                                                               

Gå in på                                                                                                                           

- Kommun och politik                                                                                                            

I rutan Hitta snabbt finns                                                                                                 

- Protokoll och möteshandlingar                                                                                             

På vänstersidan finns samtliga nämnder  samt                                                                                                   

- Kommunala pensionärsrådet (KPR)                                                                                      

- Äldrenämnden 

Handlingar till KPR Au                                                                                              

Efter diskussion bestämde nämndens ordförande att handlingar som sänds till KPR 

Au också ska finnas KPRs plattor. Detta för att vi på PSKs förmöten ska ha samma 

diskussionsunderlag. Vi får se hur det kommer att fungera.  

Trygghetslarm                                                                                                       

Nicklas Brissman informerade om bakgrunden till de händelser som slog ut ca 600 

trygghetslarm. Anledningen var en uppdatering av systemet hos en leverantör, som 

medförde att även backup för strömförsörjning slogs ut. Uppstarten kunde därefter 

endast ske manuellt, område för område. Efter händelsen har samtliga kommunala 

rutiner daterats upp i den sk beredskapspärmen. Ingen person med larm ska ha 

kommit till skada. Det säkraste sättet att undvika /minska liknande utslagning av 

trygghetslarmen är övergång till fiber. Hemtjänstgrupperna har en timme på sig för att 

ta sig till den larmande personen och vidta åtgärder. Samtliga personer boende i 

hyreshus har inte alltid tillgång till upplåsning med arbetsmobilen, ej hellre där man 

har dubbla lås ex av typ sjutillhållarlås. 

Mobilsäkerhet                                                                                                                 

Eva Carlsson Sjögren informerade kort om mobilsäkerheten, som vad vi kunde förstå 

är tillräcklig. Det ska inte gå att hacka eller på annat sätt sig in i mobilerna ex om de 

tappas, glöms ed. 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018                                                                                

Ann-Britt Mårtensson informerade hastigt om några delar i rapporten, Hon var 

dubbelbokad och väntade på ett videosamtal på annat ställe. Sammanfattningsvis är 

det många av de uppsatta målen som inte förbättras ex läkemedelsgenomgångar 

och utsättning av vissa mediciner. Vissa arbeten som orsakar bristande hygien kan 

ge vårdrelaterade infektioner ex urinvägsinfektion som behöver antibiotikabehandlas. 
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Ann-Britt tar speciellt upp att personalen måste arbeta med stöd av de system som 

upprättas. På gång är utbldning i första hjälpen ”Ohälsa för äldre”.                             

Vi måste ta upp frågeställningarna vid annat tillfälle med Ann-Britt. 

Översiktsplan 2050                                                                                           

Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för kommunens mark- och vatten-

användning, transporter, energi mm. Det övergripande målet för översiktsplanen är 

att skapa tillväxt och att anpassa samhället för en befolkningsökning till 100 000 

kommuninvånare år 2050. Fler personer i Sverige lever längre vilket kan innebära att 

åldersgruppen 65+ ökar med mer än 7200 personer. Enligt dagens bedömnings-

modell kommer minst ytterligare sju omvårdnadsboenden med 48 lägenheter att 

behövas. Fördjupad prognostisering, utbyggnad av trygghetsboenden etc kommer att 

behövas.                                                                                                               

Översiktsplanen finns på nätet www.karlskrona.se/oversiktsplan 

Service och hissavtal                                                                                             

Karlskrona kommun har tidigare haft avtal om service och reparation av hissar som 

installerats  med bostadsanpassningsbidrag BAB. Avtalet sades upp under 2018. 

Idag finns 82 hissägare. Samtliga hissägare har tecknat egna serviceavtal för sina 

hissar. Enligt BAB har hissägarna rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnad av 

serviceavtal mm. Reformen innebär ökat ansvar samt ökad pappershantering och 

byråkrati för hissägaren. 

Förbättrat grundskydd för pensionärer                                                                         

Jag kan inte göra relevanta bedömningar, men om kommunen tar ut allt högre 

avgifter på sikt, urholkas grundskyddet. 

Handlingsplan välfärdsteknik                                                                              

Handlingsplanen är ett utkast som anger typ av aktivitet, behov och syfte, mål och 

nytta, pågående aktivitet samt planerad aktivitet 2019. Listan är lång; allt från IT café, 

kommunikationshjälpmedel, ostörd nattsömn, digital tillsyn till framtidens 

trygghetslarm. 

Nationell brukarundersökning                                                                                        

Om ni kommer i kontakt med den, hjälp gärna till så att vi ökar deltagandet. 

Ändrad plankart Trummenäs                                                                                       

Ändringar införs på plankartan för att möjliggöra ett framtida omvårdnadsboende. 

(Infarten från rondellen mot golfbanan) 

Ekonomi                                                                                                                                

To m februari; nettoavvikelse på -3,2 milj 
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