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KPR Au 19 augusti   

Digitalt möte. Äldrenämndens AU hade ännu färre ärenden än under juni 

månad.  

Ekonomi och prognos maj 2021                                                                                  

Det ekonomiska läget är något bättre än tidigare beroende på bl a 

pandemin och statliga medel. Halvårsbokslutet redovisas i september.  

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. Inget nytt.    

Träffpunkter                                                                                      

Träffpunkterna öppnas efter hand. Gästerna är positiva till att den sociala 

gemenskapen som åter finns. Möjligheten till aktiviteter som gympa- och 

balansövningar samt  promenadstråk uppskattas. Fortfarande är det koll 

på antalet besökare och anmälan till många aktiviteter.                         

Ladda ner appen Omsorgen, så kan du följa både boendenas matsedel 

och träffpunkternas verksamhet. 

GDPR Dataskyddsförordningen                                                             

Per Jonsson informerade om den byråkrati som skapats genom 

dataskyddsförordningen som gäller sedan maj 2018. Förordningen 

handlar om hantering av personuppgifter där varje förvaltning /styrelse är 

ansvarig. Förordningen gäller hela EU. Han tog upp exempel från vår 

verksamhet, där personer kan säga ja och tillstyrka den ena gången och 

därefter ta det tillbaka. Hanteringen blir besvärlig. Det är t ex en 

personuppgift när du vidtalar kommunen och ber om att få uppgifter om 

dig själv.                                                                                                       

Jag märker mest svårigheterna att få ut dokument för att kunna sända 

dem vidare till er, dvs vidareinformera. 

På nätet finns det mycket att läsa om GDPR 

Omvårdnadsboende                                                                                      

Gunilla Råberg informerade.                                                                               

Just nu har vi ca 60 lediga lägenheter, varav alla ännu inte är tomma.                                                 

Covid 19. Det har varit mycket lugnt under sommaren.                          

Ca 190 feriearbetare har vaccinerats.                                                         
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Förra helgen hade man en sjuk boende och en sjuk personal. 

Smittspårning har skett. Just nu har en person provtagits, där resultatet 

ännu ej har redovisats.                                                                        

Diskussion pågår om att ge en de boende en tredje vaccinspruta.                             

Under sommaren har det varit ett hårt tryck från sjukhuset. Trygg 

hemgång har fungerat bra.                                                           

Värmeböljan har medfört investeringar i klimatanläggningar och 

personalen har fått glass etc.                                                                  

Lite större tryck på den palliativa verksamheten än vanligt och då främst 

för något yngre personer. 

Individens behov i centrum. IBIC                                                                

Jenny Ranne informerade om IBIC. Förvaltningen har påbörjat detta 

arbete, som är en process. IBIC innebär mer fokus på individen allt från  

biståndshandläggning till vidare arbetet i ordinarie verksamhet.                                    

Ledord är bl a ökad delaktighet, lyfta fram ”brukaren”, salutogent 

arbetssätt och att följa upp insatserna.                                                                                        

Jag har bett att få bildspelet.                                                                     

På nätet finns mycket info om IBIC och hur det hanteras i olika 

kommuner. 

Trygghetslarm                                                                                             

Avtalet om trygghetslarm går ut i oktober 2022, vilket innebär att ny 

upphandling kommer att göras. Äldreomsorgen och Funktionsstöds-

förvaltningen har tillsammans ca 1700 larm. 80% av larmen är mer än 8 

år gamla och kommer att bytas ut oavsett vilken leverantör som kommer 

att väljas. Upphandlingen kommer att ske tillsammans med kommunerna 

i Blekinge. 

Pensionärsföreningarnas punkt                     

1. Elsparkcyklar. Fördjupad information om regelverket utifrån 

kommunens hemsida. I Karlskona kommun hyr företaget idag ut 

180 elsparkcyklar. Tillsammans med kommunen dateras 

regelverket upp varje halvår beroende på problem som kan uppstå 

t ex hastighetsbegränsning, områden där man ej får köra, 

parkering, problem för rörelsehindrade, synsvaga, barnvagnar mm 

2. Bilparkering                                                                                           

Hur ska bilparkeringen lösas på Pottholmen, Pantarholmen, när ny 
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skola byggs intill kajen etc. Byggnation som ska sker tar det flera år 

att färdigställa, ex byggnation av P-hus.        

3. Kriminella gäng                                                                          

Gängbildning med överfall och skjutning har blivit ett allt vanligare 

problem, även i mindre orter. Hur arbetar kommunen förebyggande 

för att sådant ej ska ske hos oss? 

4. Hemtjänst norra kommundelen                                                        

Vi vill ha en utvärdering av den omorganisation som skett och om 

/hur den har påverkat kunder, arbetsmiljö och yttre miljö.    

5. Träffpunkter                                                                                      

För att få fler äldre att besöka våra träffpunkter ska träffpunkterna 

inte finnas i lokaler på våra omvårdnadsboende. I Rödeby ska 

därför andra lokaler eftersökas för den träffpunkt som idag finns på 

Elineberg. 

Movägens omvårdnadsboende Rödeby                                                    

Öppet hus den 22 september kl 16 – 19. Kontakt: Paola Dahlström, 

0455-303445. 

Frågor till Sandra Bizzosero                                                                            

På KPR den 23 september ska vi ha en diskussion med Sandra om den 

kommunala verksamheten och behöver därför frågeställningar till henne.                                                   

Kom gärna med aktuella frågor!            

 

 

Fortsätt  … håll avstånd - håll ut och ta ledigt …det är fortfarande varmt, 

men hösten kommer allt närmre.                                                                      
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