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KPR Au september 2020    

    

Det är fortfarande digitala möten, sannolikt hela hösten.  Äldrenämndens 

arbetsutskott har haft sin årliga verksamhetsgenomgång på Bubbetorps 

gård och har därför inte gått igenom samtliga ärenden på dagordningen. 

Några punkter berördes därför endast i förbigående eller inte alls. Det 

statliga bidraget berördes ej, men ambitionen är att verksamheten i 

Karlskrona äldreförvaltning ska vara bland de bästa i landet. 

Ekonomi                                                                                                                     

Merkostnad för covid -19 breräknas som tidigare till ca 33 mnkr för 

helåret. En merkostnad som staten ska ersätta.  Verksamheten totalt 

ligger tom augusti på ett plus av 5 mnkr. Prognosen för helåret kommer 

att bli ca 8 mnkr. Anledningen är att flera verksamheter inte utförts 

beroende på covid -19.    

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Vår stf MAS Camilla Jönsson informerade om rådande läge för Covid-19. 

Beroende på att man hade tid på sig att planera för låg smittspridning 

före utbrotten i Blekinge, har verksamheten totalt haft låg smittspridning. 

För närvarande, i går, hade man ingen smittad. I regionen utförs ca 1200 

covid-19 tester i veckan. Utfallet är ca en smittad per dag. 

Nya besöksregler träder i kraft på ÄB fr o m 1 oktober. De nya reglerna 

har ej diskuterats än. 

Vi diskuterade bl a matdistribution när matserveringar på ÄB är stängda. 

Valfrihetssystem                                                                                      

En bilaga till Valfrihetssystem innehållande bl a                         

1.Schablontider för Hemtjänst i ordinärt boende                                       

2. Ickevalsprincipen                                                                                   

3. IBIC med hänvisning till KSI-insatser och dokumentation enligt ICF 

Tanken var att Magnus Gruvberger skulle gjort en genomgång av 

Valfrihetssystem, men han hade förhinder.  

Hälsa och förebyggande                                                                            
Therese Stjerna informerade om Höstens seniordag som skulle bli 
digital. Idén var självklart knäckt av den tidigare chefen för seniordagen, 
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Peter Lindgren. Innehåll                                                                                  
1. Företag berättar om sin verksamhet                                                          
2. Regionen ”föreläser”                                                                                      
3. Kommunen ”föreläser”                                                                                   
4. Samtal med pensionärsföreningarna                                                          
5. Underhållning 
 

Information om seniormässan skulle spridas via Facebook och Peters 

hemsida. Seniormässan skulle sedan ligga kvar digitalt och kunna ses 

”när man vill och kan”. 

Peters förslag blev efter vår diskussion att seniormässan ev skulle kunna 

läggas i ex februari 2021. 

Information. På gång är en informationsskrift om vad som händer inom 

AF, covid-19, ensamhet mm. Vilken information vill vi pensionärs-

föreningar ha med?                                                                                   

Hur nå äldre par där ena maken /makan vårdar sin partner och håller på 

att ”gå under” och inte vill blotta sig och be om hjälp. Personer som inte 

fångas upp av ex barnen eller får information från kommunen om det 

stöd som finns. Problem som inte lyfts fram vid läkararbesök alt av 

sjuksköterska eller annan person. Den vårdande personen behöver 

avlösning för att få ny kraft. 

Kom gärna med tips om områden som skulle kunna lyftas fram i 

”tidningen”. 

Nattpatrullen                                                                                             

Henrik Johansson, enhetschef för nattpatrullen, informerade om hur 

verksamheten har omorganiserats och numera fungerar väldigt bra, 

personalen trivs och att man samtidigt har gjort kostnadsbesparingar.  

Nattpatrullen är fr o m 15 jan 2018 organiserad i områdena Rödeby, 

Jämjö, Sturkö, Lyckeby, Trossö och Mellanstaden med 4 bilar som utför 

förplanerade rundor samt med 6 bilar som kan rycka in vid behov, sk 

larmbilar. Samtliga bilar är bemannade med en person. 

Nöjdhetsenkäterna hos personalen visar att trivsel och arbetsmotivation 

har ökat. 

Jag sänder rapporten. 
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Pensionärsföreningarnas punkt                                                             

Vi hade en PSK-genomgång där åtta personer träffades och diskuterade 

ÄN AUs dagordning, samt vilka punkter vi själva skulle ta upp. Flera 

frågor har stiltje just nu.                                                                                   

1. Alkoholfrågan. Hemtjänsten  ”skickombud” i dessa coronatider?                                        

2. Ny kost- och livsmedelspolicy                                                                                  

3. Kösystem för trygghetsboende                                                                       

4. Kombinationen äldreboende och parkeringshus på Pottholmen. NEJ                          

5. Projektet Karlskrona 2.0 

 

Jag har kanske missat någon fråga på det lite virriga digitala mötet, där 

allt inte flyter på riktigt som det ska. 

Jag skrev fel efternamn på Anna (Sirpas efterträdare) förra gången.       

Hon heter Sjöstedt 

anna.sjostedt@karlskrona.se 
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