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KPR Au februari 2020 

Som oftast, många punkter på dagordningen  

Ekonomi                                                                                                                  

Budget- och verksamhetsuppföljningen år 2019 för Äldreförvaltningen 

visar en positiv avvikelse mot budgeten på 4,2 mnkr. Bostadsanpass-

ningen visar ett plus på 1,1 mnkr.  0,2%, dvs 1,6 mnkr kr av budgeten, 

går tillbaka till äldreförvaltningen. 

Särskilt boende + 2,5 mnkr. Personalkostnad  326 mnkr. Beläggnings-

grad 96,5%. Vi har 582 lägenheter och 678 om våra olika 

serviceboenden också räknas in.                                                                                      

Hemtjänst -5,2 mnkr. Leasingbils (över) kostnad -2,4 mnkr varav skador 

/självrisk  -1,3 mnkr.                                                                                  

Hälso- och sjukvård -2,0 mnkr. Leasingbils (över) kostnad. Varav 

självrisk /skador 0,8 mnkr. 

Förvaltningen håller på att tag i de ökande bilkostnaderna. 

Inför 2020 erhålls statsbidrag på ca 4,3 mnkr (ej klart).   

Karlskrona 2.0                                                                                                      

Bildspel kommer. Jag meddelar Sirpa Hjelm (igen). 

Äldremässa / Seniordag                                                                                                    

Peter Lindgren (som ansvarade för mässan i fjor) kom till Karlskrona den 

13 febr. Vi strålade samman med honom och diskuterat olika förslag till 

upplägg. Ett förslag är ”demens och psykisk ohälsa” alt. ”tillsammans 

mot ensamheten”. Mycket är beroende på om drottning Silvia besöker 

oss och äldreboendet Elineberg. Datum är ej spikat.                                                                                     

Uppföljning av kostnadsanpassningar på demensenheterna, Jenny 

Hoffnert                                                                                                     

Bildspel kommer. Jag meddelar Sirpa Hjelm (igen). 

Färdtjänst                                                                                                  

Vi hade bl a besök av Torbjörn Marath, chef och driftansvarig för 

färdtjänst (planering, ledningscentral etc) och Pär Welander,  trafik-

planeringschef. Man berättade att man idag har 38 egna fordon samt 
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tilläggsresurser (taxi). De flesta anlitar färdtjänsten kl 11-14, då alla vill 

åka. Därefter är det relativt lugnt. Just nu är man inne i en upphandlings-

fas, där halva bilbeståndet byts den 1 jan 2021, med kanske nya 

chaufförer som ska utbildas i regionens sätt att tänka. Vi diskuterade 

många av de frågor som noterats av våra färdtjänståkande. T ex kontant 

betalning, där man i Skåne får månadsfaktura och slipper all kontant-

hantering. Denna fråga tar man med sig, eftersom många äldre inte har 

kontantkort eller swishar. Ett nytt sätt skulle samtidigt vara en 

rationalisering. Vi diskuterade självklart många resors bristande 

punktlighet.  

Svaret där var: Beställ ”när resenären (du) ska vara framme” och 

beräkna inte den tidpunkt när en bil ska vara framkörd hos dig för 

att (du) resenären tror att det ska passa färdtjänstbilen. Gör man på 

detta sätt, finns det möjlighet att meddela avvikelser, eftersom 

färdtjänsten då måste planera efter resenärens framkomsttid, ex för 

läkarbesöket. Finns avvikelser (inte bara förseningar) har jag lovat att 

maila dem till chefen för BLI, Torbjörn.  Avvikelse är något vi måste bli 

bättre på OBS skriftliga! Annars försvinner de. Det är inte lönt att skälla 

på någon person i receptionen – även om man tycker att den personen 

har klantat till det. 

Enligt personalen har vi en bra färdtjänst i Blekinge – jämfört med andra 

regioner. Färdtjänst ingår i Blekingetrafikens serviceresor, som bl a 

omfattar färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik. Personalen ställer 

gärna upp och informerar om färdtjänsten. 

Trygghet och säkerhet 2029                                                                   

Polisen arbetar mot våld i offentlig miljö och organiserad brottslighet. 

Aktuella trygghetsmätningar visar: ”att vi gåt åt rätt håll”, men att vi också 

har områden som måste extrabevakas. Polisen erbjuder sig att ställa upp 

på våra föreningsmöten och informera om sin verksamhet. 

Nostalgidag 2020                                                                               

Nostalgidagen är inställd i år pga av att besökarantalet har minskat de 

senaste åren. Planeringsresurser mm sår ej i paritet med utfallet. 

Kvalitetsredovisning                                                                                   

Vi har fått en ny MAS, Anna Hedlund. Hennes viktigaste information var 

att hon tänker arbeta mer förebyggande än tidigare. Hon vill sätta in 
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förebyggande insatser för att sedan kunna avläsa de nya resultaten. 

Anna H tror att inom vissa områden kommer jämförelsetalen att se 

annorlunda ut. Mer info om detta senare. Det finns en hel del att göra 

inom området. 

Äldreförvaltningen 2020                                                                 

Äldreförvaltningen står inför många och svåra utmaningar, där jag bett 

dem göra en sammanställning. På vårt senaste KPR-möte informerade 

cheferna om ”arbete att möta framtidens utmaningar”.                  

Rubrikerna var: Strategisk planering, rekrytering och 

kompetensutveckling, förebyggande arbete och samordning av 

äldrefrågor med andra förvaltningar, välfärdsteknik, hemtjänsten, 

omvårdnadsboenden, hälso- och sjukvårdsorganisationen inkl arbete 

med region Blekinge samt förvaltningsövergripande samarbete 

angående seniorerna på den öppna bostadsmarknaden. 

Sänder med visade bilder. Man hann inte visa /diskutera alla.  
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