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Jag har skummat området ”Välfärd och trygghet” och noterar en del som jag fastnat 

för. Jag gissar att välfärdsområdet är större än enbart omsorg om de äldre. 

Skrivningen ger upphov till många frågor. Ekonomin kommer vid annat tillfälle. 

Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter, såväl de kommunala som de fristående, 

ska vara bland de bästa i landet och vi fortsätter att utveckla och kvalitetssäkra den 

omsorg och service som ges till personer med särskilda behov. Vi arbetar ständigt 

med att hitta innovativa lösningar, bl a genom digitaliseringens möjligheter, för att 

säkra morgondagens välfärd. 

Karlskrona kommun ska ha en väl utbyggd och väl fungerande hemtjänst och målet 

är att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. För 

att minska upplevelsen av ofrivillig ensamhet och social isolering vill vi stärka 

delaktighet, sociala nätverk och social stimulans. Tillsammans med bl a föreningslivet 

vill vi därför genomföra aktiviteter som förebygger och minskar den ofrivilliga 

ensamheten som kan uppstå för de äldre som bor kvar hemma. 

Vi kommer under kommande år att bygga omvårdnadsboenden, särskilda boenden 

och en ny enhet för daglig verksamhet. Omvårdnadsboendet på Pottholmen kommer 

att drivas i kooperativ alt privat regi. En ökad personalkontinuitet och minskad 

personalomsättning ska ge ökad trygghet för såväl brukare som personal, och den 

enskildes individens behov ska stå i centrum när verksamheten planeras. 

Nybyggnation ska ske i hela kommunen för att säkerställa att invånare ska kunna bo 

kvar i sitt lokalsamhälle även när behoven av stöd och service ökar. 

Vi har valt att organisera vår välfärd med tanken att helheten, rätt utförd, blir större än 

summan av de enskilda delarna… Vi ser att välfärds- och omsorgsuppgifterna är en 

av de kärnuppgifter som vi har att utföra som kommun. 

När vi jämför Karlskronas omsorgs- och välfärdsverksamheter med jämförbara 

kommuner kan vi konstatera att vi i stora delar bedriver en bra verksamhet med hög 

kvalitet. Majoriteten av våra brukare uppger att de är nöjda. I jämförelse med andra 

kommuner har vi dock ett högre kostnadsläge och vår kostnadsutveckling ökar 

snabbare än riksgenomsnittet. Vi har även verksamheter där vi erbjuder mer än vad 

vi är skyldiga att göra enligt lag. Vi är stolta över våra verksamheter, våra 

medarbetare och den nöjdhet brukarna upplever, men vi ser nu att det är nödvändigt 

att anpassa våra insatser för att i större utsträckning följa de rekommendationer och 

lagkrav som finns på välfärdsområdet… 
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