
1 
 

KPR Au 9 december 2021   

Digitalt möte. Förvaltningschef och vice förvaltningschef var ej 

närvarande 

Ekonomi och prognos 2021                                                                                  

Ordf Eva-Lotta Altvall  konstaterade att budgeten tom november visar ett 

överskott på ca 12 miljoner kr med en årsprognos, som tidigare, för 

helåret på +- 0. En stor del av överskottet är statsbidrag för bl a corona.                                                       

Träffpunkter                                                                                           

Det är fortfarande bokning som gäller för att delta i träffpunkternas 

verksamhet, eftersom träffpunkterna tar emot olika antal besökande. De 

tidigare fyra omvårdnadsboenden som öppnat sina serveringar 

/restauranger för gäster, har nu åter stängt dem för ”allmänheten”.   

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

och träffpunkternas verksamhet samt boka plats. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                 

1. En av Blekingetrafikens bussar stannade ej för att ta upp resande till 

sjukhuset. Blekingetrafikens ledning ska bjudas in till nästkommande 

möte för att bl a diskutera vad som gäller för landsbygden.                                                                                                                

2. Halkbekämpningen fungerar ej tillräckligt bra på trottoarer både på 

Trossö och på mindre orter. Flera personer har halkat och brutit sig. 

Drift- och Serviceförvaltningen ska bjudas in.                                        

Vad gäller intill riksvägar?                                                                           

4. Vi har ännu ej fått slutgiltigt datum för uppstart av fria kollektivtrafik för 

äldre. Januari – men när och hur distribueras biljetter? Lotta fortsätter 

med dialog med ”Blekingetrafiken”. Medel har funnits i budgeten sedan 

halvårsskiftet.                                                                                                        

5. Varför utför Drift och Service inte uppmärkning av övergångstället 

mellan Handelsträdgården och köpcentrat Amiralen? Ordf har tagit upp 

frågan många gånger med ordf för Drift och Service, men ingenting 

händer.                                                                                                      

6. Många äldre är mycket ”obekväma” med smarta telefoner, som idag 

nästan är ett måste för att hantera ex bankid. Bankid är ett måste för att 

sköta många ärenden digitalt. Fortsatt dialog med äldreförvaltningen om 

hur pensionärsföreningarna kan medverka vid utbildning ex tillsammans 

med träffpunkter och välfärdsbiblioteket. Kostnadsersättning?    
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Äldrenämndens lokalförsörjningsplan 2022                                                   

Ewa Carlsson Sjögren och Magnus Gruvberger redogjorde för lokal-

försörjningsplanen, som innehåller allt från kommunens lokalareor och 

hyreskostnader till lokalbehov för omvårdnadsboenden. Planeringen 

styrs mycket beroende på befolkningsprognosen, där ex åldersgruppen 

80-89 år visar på en kraftig ökning med ca 1650 personer eller 50% fram 

till år 2032. I åldersgruppen 90 år och äldre visar prognosen på en 

ökning i stegrad takt under hela prognosperioden.                                    

Planen tar också upp lokalbehov för Lyckeby och Trossö Hemtjänst samt 

Björkhaga servicehus.                                                                               

När det gäller lokalbehov för omvårdnadsboende tar man upp Nättraby 

och Pottholmen, som förväntas tas i bruk 2025. För framtida omvård-

nadsboenden pekas östra kommundelen ut för ny lokalisering.                     

För Pottholmens privata omvårdnadsboende finns behov av att tidigt 

fastställa gränsdragningar och kostnadsfördelning mellan 

fastighetsägare (privat), äldreförvaltningen samt upphandlad 

driftsentreprenör. 

Lokalförsörjningsplanen är välskriven.          

Verksamhetsplan 2022                                                                                         

I utkastet har KPR organiserats under äldreförvaltningen, vilket är 

felaktigt. KPR ska ligga direkt under äldrenämnden. Ordf ska tillse att 

ändring sker. Planen kommer upp på nästkommande äldrenämnds-

sammanträde. 

Nämndinitiativ Teater för äldre (M och KD)                                                      

Teater för äldre är en pedagogisk, konstnärlig verksamhet med fokus på 

äldreomsorg och personalutveckling i ett hälsofrämjande perspektiv. 

Visionen är att förändra och skapa en aktiv och levande vardag för äldre.   

Framtidsfullmakt                                                                              

Överförmyndare Birgitta Jönsson redogjorde för framtidsfullmakt och 

anhörigbehörighet. Lagen gäller från 2017 och gör det möjligtför dig att 

på egen hand utse någon som du litar på att sköta dina personliga och 

ekonomiska angelägenheter, om du en dag inte längre klarar av att göra 

det själv. Blankett och info finns på Karlskrona kommuns hemsida.      

Sammanslagning ska ske av överförmyndarnämnderna i Karlskrona, 

Ronneby och Karlshamn.                                                                                                 
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Anhörigstöd                                                                                                 

Slaven Maras informerade om delar av ny Äldreomsorgslag som 

kommer att gälla från/ under 2022. I kommunen har anhörigstödet delvis 

varit pausat under pandemin, men har nu startats upp med 

anhöriggrupper. Nuläget är att många anhöriga går på knä. I nuvarande 

lag finns ingen omvårdnadsplikt mellan makar. Detta har ofta blivit så att 

ett make-maka förhållande har blivit ett vårdare – patient förhållande. På 

Skogsgläntan har projekt startats upp  om anhörigstöd. Vad är det 

kommunen ”säljer” för omvårdnadstjänster. Kvalitetsansvarig 

undersköterska om behov, delaktighet och kontakt med anhöriga. På 

Mölleberg har Slaven arbetat på motsvarande sätt.                                    

Vi ska få mer detaljerad information framöver. 

Lägesinformation Covid-19                                                                         

MAS Anna Hedlund: Två fall av Covid på omvårdnadsboende utan 

spridning. Några fall inom personalgruppen. Även där utan spridning. Vid 

vaccinering tas sju doser ur en ampull och det är ofta äldre 

sjuksköterskor som vaccinerar. Till 23 december, beräknar man att ha 

hunnit med att vaccinera 1150 personer. Vaccination sker i ordningen 

personal inom omvårdnadsboende, hemsjukvård etc. 

Vid användning av Apodos har man ur kvalitetssynpunkt totalt ett 

minimalt ”svinn”.         

Hälsa- och förebyggande                                                                          

Therese Stjerna: Under mars /april 2022 ”erbjuds” Karlskrona kommuns 

äldre information om valet genom en valturnè  ”Mogna val”.  Vi vet ännu 

inte mycket om utformning etc, men har sagt oss vara intresserade och 

att KPR kan delta med aktuella frågor.   

                            

Tack för i år och GOD HELG      

  

2021-12-11/Bengt 


