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KPR Au November  2018    

Ekonomi                                                                                                                  

Prognos för helåret är ett överskott på totalt ca 11 milj kr. Hemtjänsten visar ett 

underskott på ca 9 milj kr. Detta är anledningen till den omorganisation som sker 

inom hemtjänsten. 

Omorganisation av hemtjänsten                                                                            

Bitr verksamhetschefen för hemtjänstområdet, Linda Hjorth, gav en lägesrapport 

under ca en timme.                                                                                                        

Områdeschef  Jämjö har redan börjat arbetet med sammanslagning av områdena 

Fågelmara och Jämjö. Torhamn ingår redan i Jämjö.                                        

Områdeschef Ramdala/ Mölleberg har påbörjat ombyggnad av omvårdnadsboendet 

Mölleberg. Allt för att få utrymme för ytterligare personal när nu också norra 

kommundelen med bl a Kättilsmåla ska tlllhöra Ramdalaområdet.                                                                                                                  

Motsvarande diskussion /omorganisation /bemanningsändring  pågår gällande 

Holmsjö och Fridlevstad-Tving som ska föras till Rödeby. Förhandlingar mm är ännu 

ej klara.                                                                                                 

Intresseorganisationerna i norra kommundelen har tillskrivit kommunstyrelsen hur 

omorganisationen påverkar och förändrar att                                                                

- arbetsplatser försvinner                                                                                                 

- ökad bilkörning medför större olycksfallsrisk, mer miljöpåverkan samt                        

- mindre tid för vårdtagaren 

Omorganisationen ger generellt lägre personalbemanning, mer tid i bilarna med ökad 

olycksfallsrisk, mer miljöpåverkan, många arbeten kräver dubbelbemanning och 

bättre planering, fler p-platser vid omvårdnadsboenden Mölleberg och 

Hammarbygården etc. 

På KPR Au september redovisade Linda Hjort tankarna kring den nya organisa-

tionen. Redovisade bilder är utskickade. 

OBS!!  Råd från Eva Herbertsson                                                                                                                            

Om / när det finns synpunkter på att hemtjänsten inte fungerar som överens-

kommets  gällande tid, omvårdnad, matdistribution eller vad det nu kan vara: Ring 

och berätta det för resp områdeschef – enklaste sättet att få en förklaring / förändring 

Bostadsanpassning  / hissar                                                                                                         

För ägare av hissar gäller att service och besiktning numera ska handläggas / 

beställas av resp hissägare. Det innebär att kommunen inte längre tecknar nya avtal, 

utan hissägarna var och en själva får teckna sådana avtal med valfri hiss / 

besiktningsföretag.                                                                                                         

Enklast är att kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare om något är 
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oklart och hissägaren behöver mer information. I kommunen finns ca 150 st hissar 

installerade med bostadsanpassningsbidrag.  

Bemanning i äldreomsorgen                                                                                            

SPF Seniorerna har gått ut med ett allmänt utskick som jag modifierat, så att det 

passar äldrenämnden i Karlskrona. Allmänt handlar det om att kommunernas 

äldreverksamhet  under 2015-2018  erhållit ett statsbidrag som upphör 31 dec 2018. 

Med anledning av pågående budgetarbete inför 2019 frågar vi: Kommer kommunen 

säkerställa att bemanningen i äldreomsorgen inte försämras när de statliga 

stimulansmedlen inte längre finns att tillgå? 

Inom äldreomsorgen har vi totalt ca 700 lägenheter inom omvårdnadsboende; 1000 

personer betjänas inom hemtjänsten och ca 500 personer har bara trygghetslarm. 

Beläggningen inom omvårdnadsboende är 97 – 98% 

Avgifter                                                                                                               

Hyreskostnaderna för omvårdnadsboende höjs enl allmännyttan och justeras med 

KPI (som inte är klar för 2019). Trygghetslarmen kostar 200 kr/månad. 

GPS-larm är upphandlat med hjälpmedelscentralen. Hur organisationen ska se ut för 

att återföra  person på villovägar med ex hempatrull, vem som ska rycka ut etc är ej 

klart. 

Seniorfestival News55  år 2019                                                                                          

News55 vill lägga festivaldagarna 2019 under en helg i Karlskrona. Ytterligare 

diskussion eller besked om detta har ej lämnats.   

IT-fixarservice                                                                                                   

Verksamheten har startats upp med mer personal.                                              

Besök gärna de kommunala IT-Caféerna. 

Kvalitetsredovisning                                                                                                  

Tidigare ökning av fallrapporterna har stabiliserats på en nivå på ca 1000 

fallrapporter per tertial. De flesta fallen leder inte till någon skada men i och med att 

fallen är så många inträffar ändå allvarliga skador. Under maj till augusti år 2018 

rapporterades allvarlig skada vid 32 tillfällen. De vanligaste och allvarligaste fallen 

sker i hemmet. De vanligaste skadorna är olika typer av frakturer. Förebyggande 

skydd är t ex höftskyddsbyxor. Bakomliggande orsaker är tex läkemedel som ger 

ökad fallrisk, nedsatt balans och rörelsemönster, synproblem och förvirring. De 

viktigaste åtgärderna är ex läkemedelsgenomgång, assistans vid personlig vård, 

stadiga skor eller antihalksockor. 

Bland läkemedelsavvikelserna sticker maj månad ut med bl a 11 avvikelser med 

läkemedel som försvunnit, fem avvikelser med felaktigt iordningsställande ex feldelad 

dosett.  Flest avvikelser kommer från Rosengården, tidigare under privata utförare.  
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Fr o m  2016 ökade andelen ”brister vid byte av smärtplåster”. Genom olika åtgärder 

har dessa brister minskat betydligt. 

LexSarah                                                                                                                          

- rapport från hemtjänsten misstanke om stöld / försvunna medel                                                                  

- personal hittat ”brukare” på golvet på morgonen                                                            

- personal bemött en ”brukare” dåligt                                                                                      

- ”brukare” hittad i fåtölj på morgonen     

Ex på synpunkter på hemtjänsten: Dåligt struken tvätt, bil kör för fort, stressad 

personal, uteblivet besök 

Subventionerade bussresor                                                                                                 

Ny skrivelse är inlämnad. 

 

Sirpa Hjelm                                                                                                                    

har mailat en blankett till samrådsgruppens ordt Bo Skårstedt angående represen-

tanter till KPR och KPR Au för nästa mandatperiod 2019-2022. Blanketten ska 

lämnas in så fort vi kan. 

 

   

Jag lägger ett antal dokument som bilagor.                                    
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