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KPR Au november 2020    

    

Det är fortfarande digitala möten som gäller. Denna gång har  

äldrenämndens arbetsutskott haft ett kort digitalt möte.  .   

Ekonomi                                                                                                                     

Förvaltningschefen Gunilla Åberg informerade (som vanligt kortfattat) om 

de olika punkterna på ÄN AUs föredragningslista.                                 

Den ekonomiska prognosen för helåret är fortfarande positiv.  Som 

tidigare anges anledningen vara att flera verksamheter inte utförts på 

grund av covid -19. Hemtjänsten visar ett underskott på 8,5 mnkr.                                                                                             

Extrakostnaderna för covid -19 beräknas till över 50 mnkr för helåret. En 

merkostnad som staten ska ersätta. Verksamheten för oktober har gett 

ett underskott på ca 1,7  mnkr.  

En stor del av verksamheten handlar om att hantera covid-19 på bästa 

sätt. 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Anna Hedlund informerade. Enligt henne ligger vi bra till och har inga 

sjukdomsfall varken bland personal eller boende eller inom hemtjänsten. 

Dagen före mötet inrapporterades 0 sjukdomsfall av covid-19 till 

myndigheten. Regionens läkarbil har varit ett mycket bra medel i dessa 

corona-tider, eftersom man har möjlighet till hembesök. 

Anna tror inte på munskydd – överanvändning!? Det är vår smittskydds-

äkare som driver den tesen, eftersom munskydd inte är förankrat ”längre 

upp”. 

Hälsa och förebyggande                                                                         . 
Informationsskriften SENIORBLADET. Man arbetar för fullt med  
informationsbladet. Tidningen ska ta upp kommunal information, vad 
som händer inom ÄF, om covid-19, ensamhet, verksamheter för äldre, 
anhörigstöd mm.  Skriften ska också informera om några olika filmer som 
ska ligga på kommunens hemsida. Skriften ska delas ut till alla hushåll 
efter julhelgen, för att inte försvinna bort i all julreklam. 
 
Utökat RUTavdrag är på gång med en sannolik avdragsmöjlighet för 
både RUT och ROT på 75000 kr/person och år. Remiss är på gång och 
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sannolikt startar det upp den 1 jan. Det vill till att ha hög pension för att 
maximalt kunna utnyttja alliansens ökade bidrag.                                                                                                                      
 
Fixarservice är på gång igen. Ring kommunens växel 0455-303000 och 
beställ ”höghöjdsarbete” inför julen ex gardinbyte, lampuppsättning mm  
 
IT-fixarservice är även den på gång. Ring aktuell träffpunkt och 
diskutera den hjälp som behövs med telefon, platta etc. Personalen kan 
göra hembesök, begränsat till en person eller familj. Om nu inte nya 
covid-19 regler ändrar förutsättningarna. 
 
För äldre som ej kan /vill handla själva pga pandemin, finns möjlighet att 
använda Stödlinjen och få hjälp där. Ring kommunens växel 0455-
303000 och begär stödlinjen alt Magnus Sandell. 
 
Strategisk plan för digitalisering  Cecilia Kindahl                                                                     
En förändring i demografin ger ändrade ekonomiska förutsättningar som 
ställer nya krav på äldreförvaltningen. Vi behöver hitta nya sätt att 
använda personalresurser effektivt samt vara innovativa i hur vi löser nya 
uppgifter. Att digitalisera innebär att förbättra  för invånare och brukare 
men också att effektivisera i befintlig verksamhet.    
Äldreförvaltningen ska ha ett samlat arbetssätt kring digitalisering som 
ska ske verksamhetsnära och i samverkan med användare av våra 
tjänster samt andra aktörer. Arbetssättet ska ske med hjälp av 
behovsdriven verksamhetsutveckling. Målet är främst att hitta lösningar 
som uppfyller behov och förenklar vardagen för olika målgrupper. 
 
Områden som ska prioriteras är: automatisering, e-hälsa och 
välfärdsteknik. 
 
Vi har fört fram, att representanter från KPR ska ges möjlighet att 
medverka i olika projekt.  
 
Pensionärsföreningarnas punkt                                              

Föreningsbidrag                                                                                           

Några föreningar har i Regler för föreningsbidrag, punkt 3.1 Krav på 

föreningen delat på årsavgiften med en föreningsdel och fått en mindre 

summa än 50 kr. Resultatet har då blivit att man missat det kommunala 

bidraget. Medlemsavgiften till alla våra föreningar är mer än 200 kr. Det 

är detta belopp som ska anges på ansökningsblanketten.        
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DigidelCenter.                                                                                             

Syftet med Karlskrona DigidelCenter är att öka den digitala kompetensen 

hos medborgare i Karlskrona kommun. Bibliotekets personal bistår med 

hjälp till självhjälp under vissa bemannade öppettider.                     

Biblioteket i Karlskrona, för öppettider:                              

digidelcenter@karlskrona.se       

Trygghetslarm                                                                                           

Nicklas Brissman informerade om de problem som uppstod, när vår 

leverantör av trygghetslarm Tunstall daterade upp plattformen för 

trygghetslarm.  Disk pågår betr byte av leverantör, skadestånd etc. 

Anhörigstöd                                                                                                

Slaven Maras informerade om kommunens verksamhet betr anhörigstöd. 

Slaven höll en väldigt bra presentation och berättade om en nationell 

strategi mot anhörigstöd förväntas bli presenterad i december. I 

nuvarande socialtjänstlag står endast att kommunen ska erbjuda 

anhörigstöd. Bjud gärna in Slaven för info när corona är över. 

Beroende på covid-19 och inställda personliga möten, har Slaven i 

princip under året inte arbetat med anhörigstöd utan arbetat i olika chefs-

positioner. 

Pottholmen, äldreboende /parkeringshus                                                                      

KPR Au har i skrivelse motsatt sig byggnation av ett äldreboende intill ett 

parkeringsgarage. Eva Herbertsson drog ärendet och berättade om att 

en mindre grupp hade gått igenom byggbara tomter i centrum och 

konstaterat att tomter som fanns var för dyra, var bullrigare, krävde 

dyrbar sanering, höll inte tidplanen etc. Dessutom behövs ett 

parkeringshus på Pottholmen. Så det så!!!! Bygglovet ska ge ramarna för 

buller, gaser från brinnande, elbilar, utrymning etc. Magnus Larsson, 

Kristina Stark och Carl-Martin Lanér var bisittare till Eva. Det nya boende 

ska prel vara inflyttningsklart 2025. 

Eftersom Magnus Larsson var där, kunde jag inte låta bli utan att ta upp 

frågan om bostäder för äldre, trygghetsboende, utanför Staun. Som 

vanligt är det mycket på gång, men ………!? 
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Omorganisation hemtjänsten                                                   

Omorganisationen fortgår. Vi hade som vanligt många frågor. Till slut sa 

Gunilla att det är bättre att bjuda in Linda Hjort och det ska ske. 

Äldreomsorgslyftet                                                                 

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg. 3,2 mnkr ska användas till att under 2020 

och 2021 finansiera kostnaden för utbildning samt den tid den anställde 

är frånvarande pga studier till vårdbiträde eller undersköterska. Start 

2021. 

Språkombud                                                                                                     

Mål med införande av språkombud är att erbjuda personal med 

språkbrister den språkutveckling de behöver och samtidigt ta ansvar för 

språkutvecklingen på arbetsplatsen. Bra att denna verksamhet kommer 

igång. 

2020-11-16/Bengt B 


