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KPR Au September 2019    

KPR Au hade första delen av sitt möte tillsammans med äldrenämndens 

arbetsutskott. Frågor tillsammans var dialog om biståndsbedömt trygghetsboende 

samt äldrenämndens presentation om tankar kring ekonomi mm.      

Ny förvaltningschef efter Martin Olsson blir nuvarande chefen för utveckling och 

administration Gunilla Råberg. Hon tillträder sin nya tjäns den 1 oktober. 

Biståndsbedömt trygghetsboende                                                                     

Lagändring 2019-04-02 där kommunen sedan tidigare ska inrätta särskilt boende 

(äldreboende, omvårdnadsboende eller vad vi nu kallar Hammarbygården, Mölle-

berg, Elineberg etc). Nytt är att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer 

för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.                   

Varför en ny boendeform??                                                                                            

- befintliga mellanboendealternativ kräver antingen kapital eller kötid                             

- ett sätt att förebygga omsorgsbehov                                                                            

- minska behov av omvårdnadsboende                                                                     

Karlskrona kommun har nästan inga lägenheter i trygghetsboenden och kan då av 

naturliga skäl inte biståndsbedöma till trygghetsboende. Speciellt inte om verkställig-

het ska ske inom 3 månader (myndighetsperspektivet) då det annars kan utdömas 

vite.                                                                                                                                  

Till det nya trygghetsboendet Vintern som håller på att uppföras i Lyckeby, har ca 

1000 intresseanmälningar inkommit till de 35 lägenheterna, varav man bedömer att 

ca 400 är ”riktiga” anmälningar. Tala om behov och vad kommunen ligger efter …    

Vi får nu hoppas att privata aktörer står i startgroparna. 

Ekonomi och tankar                                                                                                                  

Myndighetschefen Tina Sturesson gav en hastig genomgång av ekonomi – man 

hade diskuterat den mer detaljerat på fm. Det ekonomiska resultatet tom augusti är 

ca -3,2 milj. Alla konton är inte avslutade. Totalt tror man fortfarande på ett 0-resultat 

vid årets slut.                                                                                                              

Den största utmaningen för äldreförvaltningen har varit att ställa om verksamheten 

utifrån de uteblivna statsbidragen samt genomförande av övriga budgetanpassningar 

till 2019 års budget och inför budget 2020. Man har också arbetat med att införa 

heltid som norm för alla medarbetare som har visstids- eller tillsvidareanställning, 

samt aktivt arbetat med personal- och kompetensförsörjningsstrategi 2019-2021. 

Myndighetskontoret har fortsatt översynen ”tillämpningen av biståndsbedömning 

enligt lagstiftningen”. Här måste vi kolla vad som egentligen menas med det. Färre 

får plats på våra omvårdnadsboenden genom att man med hemtjänstens hjälp får fler 

personer att bo hemma. SPF har centralt synpunkter på detta. 
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Medborgarförslag ”Gratis träning”                                                                                 

Gunnar Blomqvist har inkommit med ett medborgarförslag kring Karlskrona kommun 

ordnar gratis träning för alla kommuninnevånare över 75 år i en träningslokal som ex 

Friskis och Svettis.                                                                                                           

Svar: Äldreförvaltningens träffpunkter anordnar idag olika typer av gruppträning i sina 

program. Vi har även mindre gym med individuell träning på flera träffpunkter. 

Träffpunkternas program finns på kommunens hemsida samt på appen ”Omsorgen”. 

Svar, sannolikt negativt, kommer på nämndens sammanträde den 26 sept. 

Föregående KPR Au protokoll                                                                                       

Vi lyfter upp frågan om ökat föreningsbidrag samt frågan om P-tillstånd. Jag anser 

också att vissa frågor får vi inte svar på – de ska då lyftas upp av och ordf och sekr 

ska bli bättre på att göra uppföljningar på det som bestämts. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                                   

Jag har där tagit upp frågorna om ”Vård i livets slutskede” och P-tillstånd 

Årets Seniorevent                                                                                                       

Programmet är ännu ej klart.  Det finns tid och utrymme för pensionärsorganisa-

tionerna att intervjua kommunalrådet Sandra Bizzozero efter invigningen. Tid ca 30 

min. Utfrågning av ordf Lotta om äldreomsorgen.  Enligt Sirpa finns det ytterligare 

utrymme för info ex om klädvisning, hud och kosmetik, resor etc. 

Förslag till Sirpa snarast!! 

Äldrenämnden har sitt sammanträde i anslutning till eventet 26 sept kl 10.00.  

 

 

Jag kanske får loss någon bilaga … 
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