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KPR Au april 2021-04-15    

    

Det är digitalt möte som gäller och sammanfattningen blir därefter …  

Äldrenämndens AU hade fyra ärenden. 

Ekonomi äldrenämnden mars                                                                                   

Genomgång av Gun-Britt Sirbäck. Hittills en budgetavvikelse på -5,9 

mnkr. Budgetavvikelse Covid 19 -16,5 mnkr. Prognosavvikelse Covid 19 

är fortfarande -40 mnkr 2021. En stor del av avvikelsen hänför sig till 

avd. Hälso & Sjukvård och Karlskronateamet, personal som enbart 

arbetar mot Covid 19. Statsbidrag? 

Omvårdnadsboende Nättraby /Fredriksdal                                       

Bygglovet är för omvårdnadsboende Fredriksdal är upphävt, då 

Länsstyrelsen har bedömt att byggnationen avviker från en av 

detaljplanens bestämmelser. Behovet av ett omvårdnadsboende i 

Nättraby kvarstår. 

Alternativa lokaliseringar av ett omvårdnadsboende i Nättraby. För mig 

tycks centrum vara ett OK alternativ.  

Ansökan om föreningsbidrag 2021 Äldrenämnden                                       

Just nu finns förslag om att ge bidrag för hyreskostnader och ett generellt 

bidrag per medlem. Ansökan fram tom april.  Ansökan för övrig 

verksamhet, slutet av augusti. 

Seniordagen 2021                                                                              

Seniordagen ska hållas på Brinova arena, förslagsvis i  november. Vi 

diskuterade projektet med Therese Stjerna, som aktivt arbetar för att få 

till ett bra samarbete med regionen m fl utställare och dragplåster. Vi 

diskuterade även möjligheten att hålla eventet över två dagar. Vid 

eventet måste golvet skyddas för en kostnad av ca 50 000 kr. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                            

Vi tog bl a upp det som skrivits i tidningarna om att ”Politisk ordförande 

går in och styr om vårdschemat – utan att fråga berörd chef. Enligt Lotta 

Altvall ska arbetstidsschemat fasas ut i november, dvs 9 till 10 timmar.                                                                   
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Kommunstyrelsen har en Parkeringsgrupp. Monika Anglert PRO och 

jag deltog i det digitala mötet och tog upp för oss äldre aktuella 

parkerings-frågor. 

Digitalt möte med KPR den 27 maj.                                                        

Digitalt testmöte med KPR-gruppen ska utföras i god tid. Ladda och 

damma av era plattor och kolla att lösenordet är uppdaterat. Magnus 

Sandell har gjort ett utskick. Det finns under KPR 2021 på plattan.  

Digitalt testmöte den 27 april kl 09 för de i KPR som känner sig 

osäkra 

Behöver ni hjälp med uppdatering, lösenord etc, kontakta Yvonne 

Pettersson 0455-305297. 

Kvalitetsredovisning                                                                       

Kvalitetsansvarig Annika Tronje informerade om verksamheten, där 

mycket gått i Coronas tecken. Man har inte haft fler avvikelser än 

tidigare, mycket beroende på att ledningen har arbetat hårt för att 

verksamheten ska fungera. Resurspersonal /intevikarier dvs 

extrapersonal har inneburit att det varit svårt att håll avstånd i ex 

personallokaler, där arbetstiderna har fått anpassas för möjligheten att 

hålla avstånd. Informationsöverföring är fortfarande ett problem mellan 

grupper, dag- och nattpersonal, sjukvård etc.  Ytterst få klagomål, 

synpunkter och förbättringsförslag. Arbete pågår med en ny app, APVA, 

testas och ger möjlighet att följa upp planerade men ej utförda åtgärder. 

Mer info om appen kommer. 

Mycket tid har lagts på utbildning i ex förflyttningsteknik, Covid och 

smittspridning.  

Beroende på pandemin är det gott om lediga lägenheter på omvårdnads-

boenden. Hyresgäster har inte velat flytta in beroende på smittspridning 

och allt tal om att risken för att avlida av Corona. Totalt finns 57 tomma 

lägenheter, varav 23 lägenheter är inflyttningsklara. I kommunens östra 

del är de tre boendena Mölleberg, Annagården och Hammarbygården 

fullt belagda.    

Övervägande delar av personal inom hemtjänst och omvårdnadsboende 

är vaccinerade. Eftersom strikta Corona-regler gäller samtlig verksamhet 



3 
 

beroende på smittspridningen, har man inte tagit ställning till hur man 

framöver ska hantera ej vaccinerad personal. 

Träffpunkt Rödeby                                                                               

Uppstartat samarbete med kyrkan innebärande ex social samvaro, 

samtal, fika, korvgrillning och tipspromenader med enkla gympaövningar. 

Man kan också få hjälp med det digitala utanförskapet.  

Div                                                                                                            

Till detta möte fanns ej noteringar från marsmötet, eftersom Magnus 

Sandell var sjuk, och inte hade lämnat över till ordinarie Anna Sjöstedt. 

Punkten om projektet Matdistribution sköts framåt. 

Det finns ytterligare information  vi inte fått.   

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Fortsätt och håll ut …det är långt till solig vår, men vaccinsprutorna dyker 

upp allt tätare!! 

2021-04-23/Bengt 

 

  


