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KPR Au augusti 2020    

    

Moder Corona svävade fortfarande som den osynlig anden över vårt 

digitala möte! Som förra gången lite strul med vårt  ”plattmöte”, men det 

mesta fungerade OK. Gunilla Råberg, chef föräldreförvaltning, Anna 

Sjödahl, ersättare efter Sirpa, MASen Anna H, Magnus Gruvberger m fl 

var där. Bra bemanning. På äldrenämndens Au den 19 augusti hade 

tydligen en hel del inte fungerat beroende på dålig eller ingen 

uppkoppling för de personer som satt i kommunhuset. 

Ekonomi                                                                                                                     

Merkostnad för pandemin bli ca 33 mnkr för helåret. En merkostnad som 

staten ska ersätta. En stor del är extra personalkostnader, personlig 

skuddsutrustning mm. Hemtjänsten har betydligt färre timmar etc. 

Skickar med redovisningen    

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Vår Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Anna Hedlund informerade 

om rådande läge för Covid-19  

Ett Covid-19 team är uppbyggt och ska inte konkurrera med annan 

personal. Teamet har just nu för lite att göra med smittade patienter 

Ytterligare ett smittat äldreboende (Gullberna) med totalt 13 personer. 
Smittoläget är enligt Gunilla och Anna helt under kontroll. Man har testat 
boende och personal och använder full skyddsutrustning när så behövs. 
 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                           

Jag, Monika Anglert och Asta Carlsson hade träffats tidigare och gått 

igenom Äns dagordning. 

1. Ensamhetsproblematiken för alla äldre, inte bara äldreboende och 

hemtjänst. På gång är bl a uppsökande verksamhet via 

träffpunkternas personaloch utbildning för personer som ej kan 

hantera IT ex ringa med sina mobiler. Ingen samling i grupper. 

2. Föreningsbidraget. Flera pensionärsföreningar har hyreskostnader 

till kommunen, men samtidigt mindre verksamhet och inkomster. 

Enl Magnus Larsson © ska det finnas möjlighet att erhålla bidrag. 

Ansökan senast 31 aug. Än vet inte något om detta.  
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3. Det finns ett regelverk för privat hemtjänst ex schablontider mm vid 

arbete inom hemtjänsten. Reglerna togs i fjor och ska uppdateras. 

Vi har inte fått information om detta regelsystem och har begärt 

det. 

4. Vi har många övriga punkter ”på hög” som ej tagits upp och 

framflyttats pga Corona. KPR är inställt under hösten. 

 
Fredriksdal                                                                                                  
Eva Herbertsson informerade. Planering av äldreboendet Fredriksdal 
pågår. Skisser och tankegångar är helt OK. Bygglovshandlingar är 
inlämnade. Karlskrona Hem äger Fredriksdal, där om- och nybyggnaden 
kommer att kosta mer än 100 miljoner. Ansökan om medel till fullmäktige 
under hösten, därefter detaljprojektering, information tillberörda mm. 
Inflyttning planerad till årsskiftet 2023/24 
 
Gamla Mogården                                                                                              
Nybyggnation Gamla Mogården pågår för fullt och taket är snart klart.   
Eva Herbertsson arbetar för fullt med projektet som löper på enligt plan. 
På gång är anställning av chef för äldreboendet. Inventarier ska 
upphandlas, olika handlingsplaner upprättas etc. Fridlevstad?  Inflyttning 
planeras till efter semestern 2021 om inte Corona stökar till det.   
 
Hälsa och förebyggande                                                                            
Therese Stjerna informerade om dagverksamheten som uppstartas med 
enskilda besök. På gång är arbete med aktivering av mobila träffpunkter, 
där arbete pågår med digitala aktiviteter för bl a den förebyggande 
verksamheten  ex träningsprogram. Enskilda hembesök isf IT-café för att 
hjälpa de personer som ej är digitala. Personalen tar med sig teknisk . 
utrustning. Tjänsten är ej behovsprövad. 
  
Översiktsplan 2050                                                                                    
Äldreförvaltningen har genom Sirpa m fl lämnat synpunkter på 
översiktsplanen. Förslaget är väl genomarbetat och innehåller bl a en 
kostnadsgenomgång där man jämför kostnaderna för trygghetsboende 
med kostnaderna för äldreboende. Karlskrona kommun har dessutom 
jämfört med övriga Blekingekommuner väldigt få lägenheter i 
trygghetsboende.  
Sänder med äldreförvaltningens remissvar.  
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