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KPR Au november 2019    

Äldre /omvårdnadsboende                                                                                          

Hasslö/ Björkhaga                                                                                                      

Det har varit mycket skriveri i tidningarna efter nämndens beslut att förlänga 

hyresavtalet. I botten ligger beslut om att boendet på sikt ska omvandlas till ett 

trygghetsboende.  En lokal kampgrupp vill att nämnden fattar beslut om att Björkhaga 

”för alltid” ska finnas kvar i den skepnad det har idag, nämligen som ett servicehus / 

äldreboende.  

Elineberg                                                                                                                      

Arbetet med att slutföra arbetet med anslutning av lägenheterna med gångvägen ska 

utföras nu.  

Ekonomi                                                                                                                              

En mycket översiktlig redovisning, där man framhåller att man just nu  ”ligger i 

balans” och ska lyckas nå ett 0-resultat vid årets slut. Då har man räknat in det 

ytterligare statsbidrag som erhålits. 

Hemtjänst                                                                                                                      

Enligt beslut ska hemtjänspersonalen erhålla gratis arbetsskor. Utredning på gång, 

där man ännu inte har lyckats hantera skattereglerna. Kontakt har tagits med  

kommuner som infört systemet. Inom privat verksamhet ska ”gratis arbetsskor” 

motsvara det man där normalt kallar skyddsskor. 

Nytt ärendehanteringssystem                                                                                        

Sirpa Hjelm har kommit fram till det nya systemet inte alltid gör att KPR Au och PSK 

ligger i fas med nämndens mötesdagar. Så snart korrigeringar i Sammanträdes-

planen är klar, skickar jag ”rättade” sammanträdesdatum för 2020. 

Demografisk utveckling för Karlskrona kommun                                                      

Analytiker Pia Kronengen gjorde en bra och översiktlig genomgång av befolkningsut-

vecklingen i Karlskrona kommun. Jag hade bett om detta, eftersom kommunledning-

en hänvisade till den demografiska utvecklingen, när man reducerade i äldre-

nämndens budget. Är man tillräckligt kreativ, kan man kan läsa den demografiska 

utvecklingen som humhum läser bibeln. I vilket fall, kommer antalet 80+ are (80-w år) 

att öka med ca 900 personer fram till 2025.                                                               

Jag har begär att få visat bildspel. 

Vård vid livets slutskede                                                                                                

Vi hade tagit upp frågan eftersom tidningarna redovisade att Blekinge statistikmässigt 

tillhörde de sämsta i landet. Avdelningschef Emmy Petersson redovisade hur de 

arbetar med den palliativa vården. I Karlskrona kommun har patienten möjlighet att 

själv välja var de vill tillbringa sina sista dagar, ex eget boende, Rosengården eller de 

som vill, sjukhuset. Vakande personal finns alltid. Vårdkedjan är väldokumenterad 



2 
 

med ex brytpunktssamtal. Personalen gör allt för den sjuke, men vi är dåliga på 

dokumentationen. Den kommer ibland för sent. Där kan och ska vi bli bättre. 

Test av webblänk för att boka ledsagning                                                                           

Tf avdelningschef  Linda Hjort visade hur man idag kan beställa ledsagning och 

avlösning på nätet, Karlskrona kommuns hemsida. Personalen står bakom den nya 

appen, som nu ska testas /provas. Mer info kommer. 

 

Bilder på något sjukt (före och efter …) 

 

 

Det gör ont, det gör ont men med morfin och kärlek                                                                                            

kommer jag tillbaka … men ingen vet när och  … 
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