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Ekonomi                                                                                                                  

Ingen ekonomiredovisning. Budgetarbetet pågår för fullt. Det kan bli förändringar i 

redan fattade beslut. 

Seniorfestival News55  2019                                                                                          

News55 vill lägga festivaldagarna 2019 en lördag /söndag i Karlskrona för att försöka 

fånga en yngre publik. Vi har än så länge tyckt att det inte ska kollidera med andra 

jippon på Trossö och helst ligga inomhus.  

Balansera Mera                                                                                                           

Vi var mer än 100 personer där som informerades om möjligheten att minska risken 

för fallolyckor. Vi bjöds på Information /föreläsningar samt prova på och blodtrycks-

kontroll. Intressanta föreläsarna var Therese Stjerna, Carina Svärd, Gerthi Persson 

och Kristine Thorell.                                                                                         

Ny organisation av hemtjänsten                                                                                    

Cheferna för hemtjänstområdena Ramdala och Jämjö har redan börjat omorganisa-

tionen.  Bla tas en samlingslokaler i anspråk på Mölleberg.                                                                                                                    

Hur det blev får jag återkomma till. Enligt ledningen har antalet hemtjänsttimmar 

minskat betydligt i de norra kommundelarna.                                                                    

Planering av nytt omvårdnadsboende i Rödeby                                                             

Planering etc redovisas på KPR den 16 oktober.        

Kostnadsreducering 2019                                                                                                   

Jag har meddelat att åtminstone vi i SPF Seniorerna inte kan acceptera en minskad 

bemanning på våra demensboenden. På nämndssammanträde har man beslutat att 

minska bemanningen /personaltätheten från 0,7768 till 0,645. Gäller Vedebylund, 

Annagården och Mölleberg.  Vi hade ett långt diskussion om äldreförvaltningens 

ekonomi. Ett antal personer från äldrenämnd och förvaltning har besökt Kalmar och 

diskuterat hur deras verksamhet kan kosta så mycket mindre än vår - för likartad 

vård?  Ingen redovisning – än. 

Förebyggande verksamhet                                                                                                   

Den nya verksamhetschefen Therese Stjerna redovisade sina tankar. Vi ska få 

hennes uppdaterade bilder. 

Krishantering                                                                                                   

Äldreförvaltningens beredskapsplaner har daterats upp. Allt från ledningsfunktion och 

larm till checklista vid brand, elavbrott, avbrott i vattenförsörjning,IT-störningar, 

personer med syrgas, rutin båttransporter m fl. 
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IT-fixarservice                                                                                                   

Verksamheten har minskat i omfattning sedan verksamhetsledaren Andreas fick 

annat arbete. Anledningen är bl a långa leveranstider. Ny ledning ska speeda upp 

verksamheten. 

Riktlinjer för inköp och servering av alkoholhaltiga drycker inom                                 

Äldrenämndens verksamhetsområde                                                                                                 

Socialtjänstlagen beskriver att äldreomsorgens verksamhet ska bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. Den nationella värdegrunden 

menar att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas så att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgen ska bland annat värna och 

respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 

självbestämmande, delaktighet och individanpassning.                                                  

Som stöd för framtagandet av rutin för egenkontroll har Folkhälsomyndighetens skrift 

”Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll”, använts. 

Förenklat innehåll när personalen är inblandad: 

Mål för riktlinjen                                                                                                                  

- att öka tryggheten för medarbetare inom äldreomsorgen genom säkert arbetssätt     

- att visa på vägledande förhållningssätt vid alkoholkonsumtion                                 

Serveringsansvarig                                                                                                             

- serveringsansvarig personal                                                                                            

- den enskilde framför önskemål om inköp av alkohol                                                              

- rådgör med sköterska innan alkoholservering                                                          

Betalning av alkohol                                                                                                                

- hur betalning genomförs                                                                                                 

- vem som köper in                                                                                                          

- självkostnadspris                                                                                                               

- inköp från Systembolaget  ej Tyskland                                                                                 

- kommunen ska ej ha /ta några kostnader                                                              

Restaurangen på Fregatten och af Klint har serveringstillstånd                      

Egenkontrollprogram  /bilagor                                                                                                

Vid misstanke om riskbruk, missbruk eller beroende                                                  

Hantering av svåra situationer                                                                                

Arbetsmiljö                                                                                                                     

Regler för alkoholservering i kommunen 

Ramprogram för vård-boende-livsmiljö                                                                         

Tanken är att man inte ska börja från O vid byggnation av varje nytt äldreboende, 

utan ta med sig lärdomar från senast nybyggda Hammarbygården och Handels-

trädgården.                                                                                                            

Föreslagna förändringar                                                                                                 

- enheterna inom boendet föreslås innehålla 8 lägenheter i stället för  10.  Detta 

beroende på att en stor del av hyresgäster som bor på omvårdnadsboende ofta har 
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någon form av kognitiv nedsättning.                                                                                                                              

- boendet i sin helhet planeras med 6x8 lägenheter dvs 48 lägenheter                         

- krav ställs trevlig atmosfär i utemiljön                                                                             

- rum för anhöriga för tillfällig övernattning                                                                             

- utökade förrådsutrymmen för bl a cyklar, permobiler och trädgårdsmöbler                          

- utrymme för förvaring av arbetskläder                                                                        

Nya former av tekniska lösningar (välfärdsteknik) som kan bidra till ökad livskvalitet, 

ökad självständighet, aktivitet, delaktighet och bättre arbetsmiljö 

Sammanträdesplan år 2019                                                                                                    

Ej fastställd 

 

 

 

Jag lägger en del av dokumenten som bilagor                                      

  

                                                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-10-11 /Bengt Billemyr 


