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KPR Au December  2018    

Ingen av cheferna, Martin Olsson eller Eva Herbertsson var närvarande, så ordf Jan-

Anders Lindfors redogjorde för de olika ärendena. Det var Jan-Anders sista möte 

med KPR Au som ordförande. 

Ekonomi                                                                                                                  

Prognos för helåret är ett överskott på ca 14 milj kr. Omorganisation mm som utförts 

inom hemtjänsten börjar ge resultat, så att underskottet inte fortsätter att öka. 

Frågor om hemtjänstverksamheten                                                                                

Vi skulle fått en uppdatering om hemtjänsten av verksamhetschefen Maria Appelskog 

– som inte dök upp. 

Psykisk ohälsa                                                                                                          

Christoffer Olsson, som har en länsövergripande tjänst inom området, presenterade 

sig. Han har just börjat arbeta med Karlskrona kommun och ska börja med att lära 

känna / inventera för att sedan göra en handlingsplan för arbetet med Karlskrona. 

Christoffer är mycket intresserad av att få kontakt med pensionärs-organisationerna 

och ställer gärna upp för vidare information. Det är viktigt att vi ger honom allt stöd vi 

kan. 

christoffer.olsson@karlskrona.se     Tel 0455-321038                                                                                                               

Seniorfestival News55  år 2019                                                                                          

News55 har kontaktat kommunen om ett event när den nya handbollshallen är klar i 

höst. Ett förslag är en fredag-lördag under oktober och vi har föreslagit någon gång 

under vecka 40-42. Gärna i kombination med psykiatriveckan.  

Subventionerade bussresor  och Citybuss                                                                                              

Uppföljning av förslagen ska ske på nästkommande KPR av avdelningschef Tore 

Almlöf, kommunledningsförvaltningen och Per Velander från Blekingetrafiken. Tore är 

numera kommunens kontaktperson mot Blekingetrafiken. 

Procentuell fördelning av avgiftsutrymmet                                                                

För att få fram vad en person ska betala i vård- och omsorgsavgifter uträknas ett  sk 

avgiftsutrymme.                                                                                                  

Avgiftsutrymmet = Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) + Bostadstillägg  minus 

Förbehållsavgift (minimibelopp + bostadskostnad)                                           

Minimibeloppet är den summa som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, 

telefon, försäkringar, hushållsel, tandvård etc. Alla beräkningar är individuella. 

Kommunerna har möjlighet att ta ut sina kostnader motsvarande hela avgifts-

utrymmet. I en tid med lite bättre ekonomi har Karlskrona kommun infört en rabatt 

och inte tagit ut hela avgiftsutrymmet. Nu vill man ta bort den rabatt man tidigare gett 
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som motsvarar mindre än 100 kr/mån. Totalt innebär förslaget att kommunen får en 

intäktsökning på ca 1 milj kr. Förändringen införs 2019-02-01  

Jag meddelade att SPF vill behålla den rabatt vi har idag. På fråga från Sirpa Hjelm 

anser övriga pensionärsorganisationer samma sak som vi. 

Det här med beräkning av den kostnad som tas ut för kommunal omsorg och 

hemtjänst är lite krånglig 

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård                                                                  

Den kommunala hemsjukvården är idag kostnadsfri. Förvaltningen har tagit fram ett 

förslag där 

1. Avgift införs fr o m 2019-02-01 för hembesök med 120 kr per besök, max 300 

kr per månad. Gäller även utprovning av hjälpmedel och provtagning. 

2. Avgift införs fr o m 2019-02-01 för hemsjukvård i både särskilt och ordinär 

boende med 300 kr per månad. 

Nämndens Au lade förslaget att hemsjukvårdskostnad inte ska tas ut i särskilt 

boende, eftersom kostnaden där ändå bedömdes hög.  Den ökade kostnaden skulle 

för många ingå i den kommunala maxtaxan och ändå inte kunna tas ut. 

Jag har även haft synpunkter på detta förslag, ex att endast besök av personer med 

legitimation ska avgiftsbeläggas. Framöver får vi sannolikt vänja oss vid tjänster 

utförs kommunalt  som tidigare utförts av landstinget/ regionen. Även här blir det 

självklart en intäktsökning. 

Regionala riktlinjer                                                                                                            

– Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdom i Blekinge                        

I januari 2017 lämnade Äldrenämnden in synpunkter i remissvar på socialstyrelsens 

förslag till Nationella riktlinjer Vård och omsorg vid demenssjukdom. En arbetsgrupp 

har nu tagit fram Regionala riktlinjer. De regionala riktlinjerna är ett sätt att förtydliga 

de nationella riktlinjerna och förenkla implementering. Riktlinjerna utgår från 

identifierade utvecklingsbehov i Blekinge. Parallellt har en arbetsgrupp träffats och 

tagit fram förslag till Lokal handlingsplan för Karlskrona kommun. Denna 

handlingsplan beräknas vara klar i februari 2019.  Vår MAS A-B Mårtensson arbetar 

med denna. 

Utredningen är verkligen läsvärd och tar bl a upp ”stöd till anhöriga” sid 15 och ”fysisk 

träning” sid17. 

Stiftelsen Silviahemmets certifiering                                                                         

Karlskrona kommun avser inte att bli en certifierad demenskommun. Förvaltningen 

ser det inte rimligt att ha som mål att cerifiera hela kommunens äldreomsorg utan 

förordar att en verksamhet motsvarande ca 20 anställda certifieras i ett första skede.  
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Beräknad kursavgift för att certifiera 20 medarbetare, arbetsledare samt 

reflektionsledare är ca 200000 kr. Tillkommer kostnader för lön, lokaler edv resor, logi 

etc. Tillkommer även en certifieringskostnad för uppstart på 50000 kr samt årlig 

kostnad på 20000 kr för Silviahemmets uppföljning av certifieringsprocessen. 

Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby                                                             

Samrådshandlingar för det planområde som ägs av Karlskrona kommun som avser 

att sälja kvartersmarken inom området till bostadsrättsföreningen Mosippan 1. 

Föreningens ambition är att bygga ett seniorhus med sammanlagt 22 lägenheter sam 

gemensamhetslokaler. 

Förvaltningen anser att området lämpar sig för lokalisering av ett seniorboende, 

eftersom flera viktiga servicepunkter finns inom 200  - 300 meter och hållplats för 

buss finns inom gångavstånd. Dessutom omgett av ett parkområde i nära anslutning 

till Träffpunkt Elineberg. 

Ny boendeform för äldre                                                                                                     

Det ska bli lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en 

bostad med omsorg och service. Regeringen har beslutat om en ny särskild 

boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende fr o m 2019-04-02.              

Jag har föreslagit att äldreförvaltningen ska ge oss information om hur man NU ska 

hantera denna nya boendeform.   

Hemtjänst för äldre utan föregående biståndsbedömning                                      

En ny bestämmelse är införd i  Socialtjänstlagen fr o m 2018-07-01 om en ny 

bestämmelse med innebörden att äldrenämnden /förvaltningen utan föregående 

behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Kommunala riktlinjer ska tas 

fram för att närmre precisera villkoren. 

Jag har frågat efter äldreförvaltningens riktlinjerna och när de kan presenteras.  

 

   

Jag lägger ett antal dokument som bilagor.                                    

  

Av SPF s samrådsgrupp är jag vald att fortsätta som SPF Seniorernas representant i 

KPR kommande mandatperiod.                                                                                                                               

 

  

Tack för i år, trevlig helg och God Jul  

2018-12-12 /Bengt Billemyr 


