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Ekonomi                                                                                                      

Som vanligt har vi ej fått någon skriftlig redovisning, men Eva 

Herbertsson informerar att förvaltningen totalt har ett underskott på         

-10,7 milj fördelat på omvårdnadsboende ca 8 milj och hemtjänst 3 milj. 

Fortfarande tror man på ett 0-resultat vid årets slut inkl ett förväntat 

statsbidrag på 3,7 milj. 

Pottholmen                                                                                          

Projektledare för upphandling och drift av fastigheterna där är Per 

Jonsson, tidigare förvaltningschef för äldreförvaltningen. I projektet ingår 

både omvårdnadsboende och p-hus. Båda dessa fastigheter ska säljas 

efter uppförandet. Upphandling ska också ske av äldreboendets drift. 

Som vanligt kan tidsförskjutning ske pga marksanering.                          

Vi följer detta ärende. 

Ny avgiftsmodell                                                                                       

En ny avgiftsmodell har tagits fram som diskussionsunderlag. Tidigare 

3-gradig avgiftsmodell ska bytas ut mot en 5-gradig. Det finns mycket att 

säga om den nya modellen. SPF har klart och tydligt protesterat mot att   

avgift ska införas för trygghetskamera, 200 kr/mån. Detta beroende på 

att när trygghetskameran introducerades, redovisade förvaltningen en 

kostnadsbesparing, eftersom hemtjänstpersonal nattetid inte behövde 

göra besök hos hyresgästen lika ofta som tidigare. Sover hyresgästen 

ska man inte störa och väcka upp.                                                                           

Vi måste följa upp införandet av ny välfärdsteknik. 

Förslag  (utifrån 2019 års maxtaxa) 

Nivå 1                                                                          417 kr/mån                                                             

Insatser 1 ggr /månad 

Nivå 2                                                                          834 kr/mån    

Insatser 2 ggr/mån upp till 3 ggr/mån 

Nivå 3                                                                         1251 kr/mån  

Insatser 1 ggr/vecka upp till 6 ggr/vecka 
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Nivå 4                                                                           1668 kr/mån 

Insatser 1 ggr/dag upp till 2 ggr/dag 

Nivå 5                                                                           2089 kr/mån 

Insatser mer än 2 ggr/dag 

Avgifter för kommunens hälso- och sjukvård (HSL-insats) ska tas ut. 

Fredriksdal Nättraby                                                                                               

25 lägenheter plus ombyggnad. Startmöte efter midsommar. 

Omvårdnadsboendet förses med leveranskök och ingen träffpunkt 

(servas av den mobila träffpunkten). Parkering för hemtjänstpersonal. 

Detaljritningar och skisser ska redovisas för KPR i höst. Projektet 

fortsätter som planerat bl a med genomgång av hela avloppssystemet. 

Förskolan ska finnas kvar. 

Äldrenämndens Föreningsbidrag                                                                                        

Jag har tidigare skrivit till förvaltningen att föreningsbidraget har legat 

stilla ett antal år och behöver höjas. Förvaltningen tog inte upp denna 

fråga vid budgetgenomgången för 2020. 

Enhetschef Yvonne Pettersson och projektledare Lotta Folkesson 

informerade om föreningsbidraget, där lokalbidraget är fördelat. 

Föreningarna får 20%. Fler och fler föreningar gör att bidraget per 

förening minskar. 10 % av bidragssumman (bidragssumman är 481 000 

kr) ska fördelas som ett riktat bidrag för ex mindre investeringar, mindre 

projekt och föreläsning-ar, utflykter mm. Har föreningarna hyresintäkter, 

dras dessa bort. Man tycker att nuvarande bidragsmodell fungerar bra 

och att kriterierna framgår på kommunens hemsida. Aktivitetsbidraget 

ska fördelas vecka 25. 

På något sätt förväntar man sig att föreningarna bör ta ett större ansvar 

för äldre genom att ex skjutsa till olika aktiviteter etc.  

Under eftermiddagen ska vi träffa vik avdelningschef Emmy Pettersson, 

ansvarig för nya förebyggande verksamheten och diskutera SPFs, PROs 

och RPGs gemensamma projekt ”Tillsammans mot ensamheten”. 

Emmy är vikarierande chef och har fått ny befattning som chef för 

kommunens hälso- och sjukvårdsavdelning. Denna chefsomsättning!! 
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Dialog om Persontransport av seniorer till aktiviteter                                                   

Tidigare har förvaltningen alltid gått ut med att man inte får skjutsa med 

kommunens bilar beroende på försäkringsfrågan. Martin O har också 

sagt att det är en komplicerad fråga, eftersom den dels handlar om 

personalens arbetsmiljö och försäkringar, dels förbud mot att kommunen 

konkurrerar med andra verksamheter och slutligen hur omsorgstagarna 

kan delta i samhället och i olika aktiviteter.                                             

Nu säger Eva Herbertsson att budskapet kan modifieras. Försäkringarna 

gäller självklart. Vi ska diskutera vidare ex lån av minibuss för person-

transporter av seniorer till olika aktiviteter. 

Gertrud Care                                                                                                

I företagsgruppen ingår också företaget ”2 Sjuksystrar”. Sannolikt är 

ledning och redovisning likartad för detta företag. 

Information om HC-parkeringstillstånd                                              

Trafikingenjör Andreas Steinbach och handläggare Ulf Johansson 

informerade om möjligheten för personer att få tillstånd för handikap-

parkering. Svaret var att man följer regelsystemet och inte tittar mellan 

fingrarna. Blankett finns på kommunens hemsida och en funktions-

nedsättningen ska vara varaktig. Sedan vet de att på vissa orter sker det 

handel med dessa parkeringstillstånd. Parkeringsvakterna håller koll på 

vissa bilar, eftersom man på kortet kan läsa om det gäller man eller 

kvinna, för förare eller passagerare. 

Lorentzberg                                                                                      

Förvaltningen har sagt upp hyresavtalet med Lorentzberg. Avtalet kan ev 

fortfarande omprövas. 

Lex Maja                                                                                          

Medarbetare inom vård och omsorg har (genom ny lagändring) möjlighet 

att lämna över uppgifter till länsstyrelse och polis om djur som utsätts för 

vanvård, utan att bryta mot sekretesslagen. Riktlinjer är framtagna som 

vägledning till äldrenämndens verksamhet. 

Karlskronahems 400 lägenheter                                                        

Ordförande Lotta Altvall har lovat att ta upp frågan med kommun-

ledningen. Inget svar än. 
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Budget 2020 Välfärd och trygghet                                                                  

Eftersom kommunen endast ökade med ett fåtal personer 2018 har man 

under demografisk anpassning gjort justeringar för nämnderna. Det är 

bara det, att för äldrenämnden har Magnus Gruvberger kollat tidigare 

statistik. Antal äldre ökar personer ökar i en stigande takt såsom tidigare 

framtagen befolkningsprognoser anger. Antalet äldre 80-w minskar inte! 
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