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KPR Au oktober 2020    

    

Det är fortfarande digitala möten som fortsätter hela hösten.  

Äldrenämndens arbetsutskott har haft sitt digitala möte en vecka före 

vårt. Vi frågade om de statliga bidragen, men där fanns inget svar.   

Ekonomi                                                                                                                     

Förvaltningschefen Gunilla Åberg informerade om de olika punkterna på 

ÄN AUs föredragningslista. Ekonomiska prognosen för helåret är 

fortfarande ett positivt resultat på ca 8 mnkr. Som tidigare anges 

anledningen vara att flera verksamheter inte utförts på grund av covid -

19.                                                                                                

Extrakostnaderna för Covid -19 breräknas nu till 49,6 mnkr för helåret. 

En merkostnad som staten ska ersätta. Verksamheten senaste perioden 

har gett ett underskott på ca en mnkr.  

På våra frågor om kommande statsbidrag till äldreomsorgen samt 

utbildning gavs inget svar mer än att man arbetade med budgeten för 

2021. 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

MASen Anna Hedlund  var sjuk. Enligt Gunilla ligger vi bra till och har 

inga sjukdomsfall varken bland personal eller boende eller inom 

hemtjänsten 

Valfrihetssystem                                                                                       

Magnus Gruvberger redogjorde för förvaltningens Valfrihetssystem för 

hemtjänsten.                                                                                             

Vi är lovade de bilder han visade. Informationen kommer så snart vi fått. 

Magnus informerade på ett bra sätt.  

Hälsa och förebyggande                                                                            
Therese Stjerna informerade om den digitala seniormässan. Vi i KPR AU 
ansåg att den kostade oss mer än vad den skulle ge och ansåg att vi inte 
skulle satsa på den. 
De årliga Äldreomsorgsdagarna  hölls den 15 okt i Göteborg, 
föreläsningarna var digitala och hade endast 300 anmälningar från hela 
Sverige. Vi var fem från Karlskrona som lyssnade av heldagen. Jag har 
några anteckningar och Asta Carlsson har en del anteckningar som vi 
ska bifoga. Jag bifogar mina noteringar med denna rapport.  
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Informationsskrift SENIORBLADET. På gång är den informationsskrift  
jag nämnde i september. Tidningen ska ta upp kommunal information, 
vad som händer inom ÄF, om covid-19, ensamhet mm.  Skriften ska 
också informera om några olika filmer som man håller på att göra.  
                                                                                                                       
Gå gärna in på kommunens hemsida och kolla vad som finns idag:          
- Karlskrona.se                                                                                             
- Omsorg och stöd  På denna sida, överst till höger, hittar ni                           
- Aktiviteter för seniorer 
 
Vilken information vill vi i pensionärsföreningar ha med?  
                                                                                                                 
Kom gärna med tips om områden som skulle kunna lyftas fram i 

”tidningen”. Kontakta Therese Stjerna.  

Avtal o FoU-verksamhet                                                                         

Ett avtal om forskning och utveckling mellan Region Blekinge och 

Blekingekommunerna finns sedan flera år. Föreslås en ettårig 

förlängning beroende på rådande läge, pandemin, som gjort att den 

verksamhetsplan som finns upprättad inte har kunnat verkställas. Avtalet 

reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  

Pensionärsföreningarnas punkt                                                            

Vi diskuterade bl a hur KPR AUs protokkoll /minnesanteckningar ska 

skrivas och spridas. Vi är t ex inte helt nöjda med nuvarande spridning 

och arkivering. ÄNs ordförande, Eva-Lotta Altvall, ska skriva ett 

personligt brev till KPRs medlemmar och förklara hur hon ser på våra 

minnesanteckningar och hur informationen ska kunna förbättras 

gentemot KPR. 

Som jag nämnt tidigare, har vi en restlista över frågor vi tagit upp, men 

som inte har behandlats. Nya frågor: 

1. Fixarservice och IT-fixarservice 

2. Referensgrupp för anhörigstöd som inte haft möten på två år 

3. När ena maken flyttar till omvårdnadsboende – hur fördelas 

pensionen så att även den som bor kvar hemma, kan leva drägligt 

4. Trygghetsboende. Vi vill föra samtal med Magnus Larsson och 

Börje Dovstad. Inte minst viktigt är byggnation av trygghets-boende 

på centralorterna. 

5. Åter igen. Hur ordna kö till trygghetsboende. Vem, var, när, hur etc. 
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6. Omvårdnadsboende Pottholmen. Pensionärsföreningarna har gjort 

en skrivning till kommunalråd, tjänstemän och äldreförvaltningen. 

Bifogas . 

Hållbarhetsprogram                                                                                     

Genom hållbarhetsprogrammet för Karlskrona kommun får vi ett 

gemensamt styrdokument för de tre hållbarhetsaspekterna social, 

ekologisk och ekonomisk, vilket också tydliggör att perspektiven hänger 

ihop och är beroende av varandra. Hållbarhetsprogrammet ska styra 

hållbarhetsarbetet i hela Karlskrona kommunkoncern. 

Hållbarhetsprogrammet utgår från Karlskrona Vision 2050 och har också 

koppling till översiktsplanen.                                                                      

Jag skickar med programmet. 

Debiteringsunderlag Bella Xhemajli                                                    

Nuvarande debiteringssystem innebär en betalningseftersläpning på två 

månader. Detta beror på att man inte vet antal matportioner förrän 

månaden är slut. Detta vill ekonomiavdelningen förkorta till en månad. 

Gör man det, får plötsligt all berörda betala in den extra månad som man 

ligger ute med. Enligt Bella skulle berörda kunna dela upp den släpande 

månadskostnaden, för att inte belasta alltför mycket ekonomiskt. Lotta är 

emot systemet. Vi kan inte se några fördelar med att ändra nuvarande 

system. Ekonomiavdelningen får tydligen problem gentemot ett dödsbo 

när någon avlider och betalning ej sker. 

Sirpas efterträdare                                                         

anna.sjostedt@karlskrona.se                                                                          

Anna vill att vi daterar upp våra mailadresser 

Rödeby nya omvårdnadsboende                                                                   

Vi har gjort studiebesök där. En bra byggfirma som håller tidplanen.   Det 

hela ser bra ut. Chef ännu ej utsedd. Prel inflyttning efter semestern 

2021 
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