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Denna månad är det bara några punkter på äldrenämndens AUs 

sammanträdeslista, nämligen avgiftshandläggning samt om- och 

tillbyggnad av Fredriksdal, Nättraby.                                                      

Flera av punkter på vår dagordning hanns ej med.  

Fredriksdal                                                                                                         

Projektgruppen har arbetat vidare med att färdigställa skissunderlag som 

sedan ska ligga till grund för att ta fram fullständigt ritningsunderlag samt 

bygglovshandlingar. Boendet kommer totalt att få 56 lägenheter (32 idag) 

och inget produktionskök eller restaurang. Det man bl a diskuterat är 

vilken entré som ska användas, suterrängplan eller nuvarande 

huvudentré. Man har fastnat för huvudentrén, även om det kan bli en del 

kollisioner med förskolan. En fin atriumdel gör enligt Eva H Fredriksdal till 

Fredriksdal. Den nya delen byggs först, varefter nuvarande hyresgäster 

flyttar dit. Sedan påbörjas ombyggnationen. Samma planering som för 

Hammarbygården. Träffpunkterna ska numera inte läggas i 

äldreboenden, utan ligga ute på ”byn” för att nå de yngre pensionärerna. 

Hemtjänstlokal?? 

Björkhaga blir sannolikt kvar för att betjäna orten                                                                                     

Fridlevstad: När det är dags – antagligen till Rödeby 

Ekonomi                                                                                                                  

Diskuterades hur ev statsbidrag kan påverka verksamheten. Tidigare 

statsbidrag har varit positiva, men har inneburit en viss ”ryckighet” i 

verksamheten när personal-bemanning /ny verksamhet  ex har påbörjats 

för att sedan ändrats.                                                                              

Just nu en positiv prognos – hänger bl a ihop med ev bidrag.    

Gatubelysning                                                                                                         

Handläggare Mia Blucher informerade om gatubelysningen i mindre 

tätorter och ”kampen” mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och 

Regioner. Det mesta beror på komplicerade ägarförhållandena för 

landets belysningsanläggningar på det statliga vägverket. Under 1990-

talet genomfördes en omfattande övertagandeprocess mellan kommuner 

och dåvarande Vägverket, bl a beroende på förändrad lagstiftning. 
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Den som vill få mer info kontaktar handläggaren och kan ta del av 

rapporten ”Belysning där det behövs”. Avsikten med rapporten är att 

skapa ett gemensamt underlag för den fortsatta processen. 

Lex Sara                                                                                                                              

En tjänsteperson har anmält kommunen. Vi fick bristfällig information, 

men det rör sig tydligen om att hen anser att privata vårdgivare får sämre 

ekonomiska förutsättningar jfr kommunen. 

Äldrekurator                                                                                                               

Förslaget att ta en del av Integrationsbidraget för Kungsmarken m fl för 

arbete med psykisk ohälsa för svenska äldre avslås, eftersom man bla 

anser att projekttiden är för kort. 

Karlskrona 2.0                                                                                                     

Förändringsresa mot framtiden. Utveckla Karlskrona för att kunna 

behålla välfärden. Det gäller att få kommunens 6000 medarbetare att dra 

åt samma håll.                                                                                         

Bildspel kommer. 

Äldremässa                                                                                                     

Landshövdingen har 2020-01-13 sänt skrivelse till Drottningen för ev 

medverkan i höst. Ett antal dagar är föreslagna. Anledningen är det 

unika boendet Elineberg.                                                                             

I år är regionen intresserad av att delta i vårt planeringsarbete inför 

mässan – tvärtemot 2019. Peter Lindgren (som ansvarade för mässan i 

fjor) kommer till Karlskrona den 13 febr.                                                                                     

Kom gärna med förslag till verksamheter på mässan. 

Uppföljning av kostnadsanpassningar på demensenheterna, Jenny 

Hoffnert                                                                                                     

Redovisningen blev delvis det som motsvarade rubriken.                                                       

Bildspel kommer. 
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