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KPR Au 16 juni   

Fortfarande digitalt möte och sammanfattningen är därefter. 

Äldrenämndens AU hade ännu färre ärenden än senast.  

Ekonomi och prognos maj 2021                                                                                  

Det ekonomiska läget är ungefär /något bättre tidigare, bl a beroende på 

att pandemin mattats av. Hemtjänst och omvårdnadsboende har inte haft 

någon smittad under 11 månader. 

Snabbgenomgång.                                                                                       

Hittills en budgetavvikelse på -8,6 mnkr, helår 10 mnkr                                               

Prognosavvikelse maj resp helår 2021    

Hemtjänst                       -  3,6  - 4,0 mnkr                                                                                  

Hälso och sjukvårdsorg. - 12                 -15,0 mnkr                                                                  

Omvårdnadsboende         -5,9                  - 14,0 mnkr    

Olika kostnader balanseras mot sökta statsbidrag, delat öppnande av 

Rödeby omvårdnadsboende, kompetensutveckling, vaccinering mm    

Seniordagen den 9 nov 2021                                                                         

Seniordagen planeras att hållas på Brinova arena den 9 november.   

Therese Stjerna arbetar som projektledare med stöd av Peter Lindgren 

och KPR. Som vanligt tar vi upp att det ska vara kostadsfritt för ideella 

föreningar, ex som föreningstorg.    

Träffpunkter                                                                                      

Träffpunkterna har succesivt öppnats fr o m 1 juni.                        

Johanna Morin ÄF har genomfört workshop med träffpunkternas 

personal, för att utveckla verksamheten. Tanken är att nå fler äldre 

genom marknadsföring på orter både med och utan stationära 

träffpunkter. Tanken är att använda den mobila träffpunkten mer än nu. 

Allt för att nå fler ”ensamma” och bidra till ökad livskvalitet för bl a äldre.  

Vi tog upp bl a transporter dvs möjligheten att ta sig till träffpunkterna, 

parkeringsplatser, sprida mer information och verksamhetens innehåll, 

ex för män. Pandemin har pekat bl a på behov av ökad digital kunskap. 

IT Cafe och IT-fixarservice startar upp men styrs av pandemireglerna.  

Besök gärna någon av träffpunkterna och kom med synpunkter på 

verksamheter som du önskar skulle vara med.                                                  
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Ladda ner appen Omsorgen, så kan du följa både boendenas matsedel 

och träffpunkternas verksamhet. 

Fallprevention                                                                                            

Magnus Sandell informerade om sin uppsökande och förebyggande 

verksamhet för äldre som fyller 80 år i år. 2021 fyller 470 personer i 

kommunen 80 år. Av dem har 391 inga insatser från äldreomsorgen. 

Beroende på Covid har Magnus gjort utskick innehållande information 

om sin egen förebyggande verksamhet, Säkerhet i hemmet, Skydda dig 

mot brand hemma, Fixarservice, IT-fixarservice samt om Träffpunkternas 

verksamhet.                                                                                           

Många personer har ställt frågan: ”Var finns trygghetboenden?”. Ja den 

som kunde svara på det. Här måste vi själva vara mer påtryckare mot 

fastighetsägare och byggföretag. Ärendet ligger inte på äldreförvaltning-

ens bord. Våra politiker måste sätta ner foten. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                    

Avstånd till brevlådor. Nytt förslag från PTS Post- och telestyrelsen att 

upp till 200 m från bostaden är ett rimligt avstånd till postlådan. Enligt 

nytt reglemente ska Post Nord få rätt att anvisa ny plats. Man anser att 

för den stora mängden användare kan vi tänka oss att man kan ha lite 

längre till postlådan än idag.                                                                          

SKA INTE SPF Seniorerna PROTESTERA genom distriktet och 

centralt?? 

Välfärdsteknik  är en del av e-hälsa. Vi vet inte vad äldreförvaltningen 

arbetar med idag eller vem som har ansvaret. Frågor som behöver 

belysas är hur man arbetar med frågan, samarbete och arbetssätt, 

effekt,  bemanning, budget, planering mm  

 

 

Fortsätt  … håll avstånd - håll ut och ta ledigt …det är varmt men solig 

ute. Ta vara på att vi har fått vaccinspruta nr 2.  
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