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KPR Au Augusti 2019    

 

Ekonomi                                                                                                                   

Som vanligt har vi ej fått någon skriftlig redovisning, men Eva Herbertsson informerar 

att förvaltningen totalt har ett underskott på ca 7 milj kr per juli månad. Fortfarande 

tror man på ett 0-resultat vid årets slut inkl reserv samt ett förväntat statsbidrag på 

3,7 milj.. 

Ändring av beräkningsunderlag för avgiftshantering                              

Nuvarande beräkningsregel på 30,42 ska ändras till 30,0. (Dagar per månad). Syftet 

med att ändra denna regel är att avgiften ska tas ut enligt Kommunallagens 

likställighetsprincip samt att Socialtjänstlagens maxtaxa ska tillämpas. 

Avgiftsberäkning för makar                                                                                      

Enl Socialtjänstlagen 8 kap §4 ska: Om den enskilde är gift eller registrerad partner, 

då ska inkomsterna läggas samman och sedan delas. Detta gäller ej sambor som 

inte har en lagstadgad skyldighet att försörja varandra. Kommunallagens 

likställighetsprincip samt Social-tjänstlagens maxtaxa ska tillämpas. 

Avgift vid ändring av avgift                                                                               

Ändring av avgiftsnivå sker  idag endast vid månadsskifte, men ska framöver ske när 

biståndshandläggaren fattat beslut om ny avgift. Kommunallagens 

likställighetsprincip samt Socialtjänstlagens maxtaxa ska tillämpas. 

Anm                                                                                                                

Karlskrona kommun har varit något lite generösare vid avgiftsberäk-ningar än andra 

kommuner. Gamla beslut, där nuvarande ledning ej känner till varför besluten tagits 

en gång i tiden. 30,42-delningen kan förstås, eftersom månaderna har olika antal 

dagar. 

Motion om demensby i Fridlevstad                                                                        

Per Nordensson har i motion föreslagit att kommunen ska undersöka möjligheten att 

omvandla området Fridlevstads omvårdnadsboende till en demensby, om boendet 

avvecklas. Per N menar att en sådan omvandling kräver blygsamma investeringar. 

En arbetsgrupp från äldreförvaltningen har besökt olika demensboenden i Norge och 

Holland. Utifrån arbetsgruppens rapport startade äldreförvaltningen ett pilotprojekt 

”Naturen i vardagsrummet” på Elinebergs omvårdnadsboende. 

Äldreförvaltningen delar inte Per N:s uppfattning, eftersom konceptet ”demensby” 

bygger på idén att många små enheter utgör en fastighet som liknar en by och består 

av 120 – 150 lägenheter. Därutöver behövs det restauranger, caféer och andra 
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servicefunktioner som tillhör en modern centrumservice. På omvårdnadsboendet i 

Fridlevstad finns idag 16 lägenheter.                                                                                               

Äldrenämndens Föreningsbidrag                                                                                        

Jag har tidigare skrivit till förvaltningen att föreningsbidraget har legat stilla ett antal år 

och behöver höjas. Förvaltningen tog inte upp denna skrivelse vid budgetbehandling-

en 2020. I KPR AUs protokoll juni 2019 står att: Vid diskussionen menade ordf Eva-

Lotta Altvall att det är svårt att höja summan då äldrenämndens budgetramar 

kommer att minska.  Jag tog upp frågan på dagens möte och menade att skrivelsen 

är ställd till nämnden och ska tas upp där. Frågan är alltså ej avgjord än …   

Gertrud Care                                                                                              

Hemtjänsföretaget Gertrud Care har kursat, men överklagat kommunens och 

myndigheternas beslut att upphöra med sin verksamhet. Viss verksamhet fortgår i 

andra kommuner. Företaget finns kvar i annan skepnad.                                                                                       

Information om HC-parkeringstillstånd                                                                

KPR kommer att fortsätta att arbeta för att det ska ges möjlighet att få  HC-

parkeringstillstånd kortare tid än sex månader. En operation kan t ex begränsa 

möjligheten för en person att gå en längre sträcka. Ett parkeringstillstånd för ex tre 

månader skulle lösa en del av den personens transportmöjligheter. 

Karlskronahems 400 lägenheter                                                                 

Ordförande Lotta Altvall har lovat att ta upp frågan med kommun-ledningen.            

På min fråga har Lotta har ”glömt bort” att tala med Börje Dovstad!!!! 

Avvikelser,  fallrapporter, klagomål lex Sarah        Jan – april 2019                                                                               

Vår tidigare MAS Medicinska ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson har gått i 

pension och har ersatts av Anna Hedlund, tidigare chef för avd hälsa och sjukvård.  

Sammanställning kommer att finnas på Karlskrona kommuns hemsida före äldre-

nämndens sammanträde den 28 aug. 

Som vanligt är avvikelserna fördelade enl                                                                           

- brister i trygghetslarm                                                                                                          

Ex 33 avvikelser från nattpatrullens verksamhet, försenade besök, personalen hinner 

inte svara på larm, larmcentralen har försenat utskick                                                                                                                            

- annan avvikelse                                                                                                               

Ex felaktigt använda sänggrindar, planerare sjuk – brukare missad, brukare 

hemskickad från sjukhuset utan information. Svårt att nå joursjuksköterska                                                                                                                  

- brister i informationsöverföring                                                                                           

Ex nattpatrullen har vid 21 tillfällen åkt till brukare som ej varit hemma pga inlagd på 

sjukhus alt korttidsboende                                                                                              

- ej utförda insatser                                                                                                               

Ex 30 rapporter gäller insatser som ej blivit utförda i hemtjänsten under natten                                                                                                        
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- felaktigt utförda insatser                                                                                                 

Ex 22 avvikelser pga utförande, brister i munhygien, allmän omvårdnad 

Lex Sarah                                                                                                                               

- hemtjänst: Brukare inlagd på sjukhuset – pengar försvunnit                                              

- särskilt boende: Pengar har försvunnit – polisanmälan                                                       

- hemtjänstens nattpatrull: En person har inte utfört planerade insatser 

Klagomål och synpunkter                                                                                                         

- 34 klagomål har inkommit                                                                                                

Ex anhörig missnöjd med insatserna, Phoniro låsöppning fungerar ej, oaktsam 

bilkörning, hemtjänstgrupp levererar fel mat, anhörig missnöjd med omsorgen och 

omorganisationen på Björkbacken 

Fem skrivelser har inkommit från personalen gällande besparingar – de upplever att 

nedskärningarna påverkar omvårdnaden och arbetsmiljön negativt 

Karlskronahem Vintern 4                                                                                     

Karlskronahem söker och beviljas subventioner för sin nyproduktion av 35 lägenheter 

anpassade för boende för äldre. Subventionen gäller bemanningen av tjänst som 

trygghetsvärd och stöd för gemensamhetslokal 

Gullbernahult 1 m fl                                                                                                          

Samrådet gäller Gullbernahult 1 m fl. Planområdet ligger i Gullberna park och 

innefattar en gräsplan samt befintlig gata. Detaljplanens syfte är att pröva markens 

lämplighet för utveckling för ny bebyggelse på en del av fastigheten Gullbernahult 1. 

För att kunna angöra till platsen behövs även en utbyggnad av infarten fram till 

Mosippevägen. Förslag till detaljplan tillåter bostäder i form av flerbostadshus samt 

vårdbostäder. Det tänkta flerbostadshuset planeras utföras i form av koncepthuset 

”Boviera”, vilket innebär att tre huskroppar uppförs kring en vinterträdgård. Förslaget 

omfattar ca 35 lägenheter. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Det aktuella planområdet angränsar direkt till det område som i Översiktsplan 2030 

pekas ut som lämpligt för 300 bostäder. Under framtagandet har tillfartsväg, 

samordning med omkringliggande fastigheter samt skolans tillgång till friytor varit 

stora frågor. 

Se vidare kommunens hemsida. 

Villa Loretsberg                                                                                                    

Förvaltningen har sagt upp avtalet. Verksamhetsområdet Hälsa och förebyggande 

ser möjlighet att istället nå ut till fler seniorer genom aktiviteter på andra 

mötesplatser. Att välja mötesplatser med hög tillgänglighet är av vikt för att nå 

målgruppen samt som är möjliga att nyttja året om. 
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Seniorevent / mässa 26-27 sept                                                                                                     

Äldrenämnden kommer att ha sitt sammanträde den 26 sept kl 10-12. Arbete med 

programmet pågår, bl a Seniorers klimatsmarta val. 

Det finns fortfarande möjlighet att påverka programmet genom att tala med Sirpa 

Hjelm. 

Klimatpåverkan                                                                                                                   

På Gotland har ett gäng startat ”Gretas gamlingar” för att stötta Greta, som just nu 

snabbseglar till Amerika. 

RÖDEBY                                                                                                              

Informationsmöte om ”Nya Mogården” den 26 augusti, skolans matsal kl 18.30.   

Som nämnts tidigare, ska rivning av Mogården påbörjas under september. 
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