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KPR Au Maj  2018    

  

Nytt äldreboende i Rödeby                                                                                

Största tiden lades på detta projekt.                                                                       

Andreas Hiller och Jens Almström m från Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter  i 

Stockholm, redovisade tankar och skisser till nytt äldreboende placerat på tomten 

efter ett rivet Mogården. Det nya äldreboendet visades som skiss, 48 lägenheter i tre 

separata tvåvånings huskroppar, sammanbyggda för att även fungera för 

demenssjuka personer.  Arkitektfirman har inget referensobjekt i sydsverige.         

Eva Herbertsson tyckte att det på något sätt var en förbättrad upplaga av 

Vedebylund – eller som hon också sade – varje nytt äldreboende ska vara bättre än 

vad vi byggt tidigare. Vi vill inte göra det mindre bra!                                                                                               

Flera kommunala tjänstemän medverkade, Alexander Tiger, Jeanette Nilsson och 

Maria Remberg.                                                                                                           

Det blev naturligtvis mycket diskussioner kring både plan och det nya boendet ur 

demenssynpunkt samt lokalisering av träffpunkt och landstingets nuvarande lokaler. 

Gamla kommunhuset med samlingslokaler för föreningar, hemtjänstlokaler mm.  

Inbjudna föreningar från Rödeby var Pro, Hembygdsföreningen och SPF Seniorerna 

Rödeby.                                                                                                             

Byggprocessen kommer att följas av KPR Au.                                                     

Ärendet är på väg till kommunstyrelsen. 

Budget och verksamhetsuppföljning tom april                                                                                                                   

Eva Herbertsson redovisade bl a att ekonomin står på plus, ca 8 milj, men där 

hemtjänsten fortfarande har det tufft med ett minus på ca 3 milj kr. 

Beläggningsgraden på äldreboendena är ca 96 %. Trygg hemgång fungerar lugnt. 

Nytt förebyggande verksamhetsområde                                                                         

Martin Olsson informerade om att chef för verksamhetsområdet rekryterats, men att 

anställningsavtalet ej är klart. Den nya verksamhetschefen har arbetat inom privat 

verksamhet, med äldre, teknik och digitalisering.  Enligt Martin finns olika varianter på 

det nya verksamhetsområdet. Översyn av träffpunkter ska också ske. 

Dataskyddsombud                                                                                   

Dataskyddsförordningen ersätter gamla personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. 

De nya reglerna börjar gälla direkt utan någon övergångsperiod. Ombudet har en 

kontrollerande och rådgivande funktion. Det innebär samtidigt att organisationen 

självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskydds-

ombudet. Som dataskyddsombud väljs Anders Danielsson, Sydarkivera, t o m 2018-

08-15 och Therese Jigsved, Sydarkivera, fr o m 2018-08-16. 
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Semesterplanering                                                                                                               

Ca 300 - 400 vikariat tillsatta där kvaliteten måste upprätthållas. Semesterplane-

ringen är nästan i mål. Nästa år måste sannolikt semesterperioden delas på tre 

perioder. 

Ny rutin angående nämndernas möteshandlingar                                                                                   

Kommunen har uppdaterat sin hemsida, där kallelser och handlingar läggas ut till de 

olika nämnderna en vecka före sammanträdet.  Än så länge strul med KPRs kallelse 

och protokoll. Arbetsutskottens protokoll finns inte där.   

                                                                                                                                                  

Gå in på kommunens hemsida: 

Karlskrona.se                                                                                                                          

Kommun och politik                                                                                                             

Så fungerar kommunen                                                                                              

Allmänna handlingar och protokoll                                                                              

Protokoll och möteshandlingar                                                                            

Kallelser, möteshandlingar, protokoll                                                                         

VÄLJ där 
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