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KPR Au februari 2021    

    

Det är digitala möten som gäller.   

Budget och verksamhetsuppföljning 2020                                                                                                                       

Bokslutet för 2020 är färdigställt och redovisades av Gun-Britt  Sirbäck. 

Budgetramen var 843 mnkr med ett överskott på 28,5 mnkr. 

Budgetavvikelsen för corona var -12,8 mnkr. Som nämnts tidigare var 

kostmaderna för corona totalt 51,7 mnkr. Denna kostnad är ännu ej fullt 

reglerad.  87% av verksamhetens kostnader är personalkostnader.                                                                                                   

Se vidare översänd info. BUPP 

Verksamhetsberättelse 2020                                                                     

Carina Thörnqvist informerade. Här kan man utläsa allt från att 15 olika 

personer från hemtjänsten besöker en äldre person med hemtjänst 

under en 14-dagars period till antal personal (87%) som har underskö-

terskeutbildning.                                                                                        

Se vidare översänt Bildspel. 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Anna Hedlund informerade. Låg smittspridning just nu. Sex personer har 

diagnos. Alla vaccindoser som erhålls används. Vi diskuterade 

reportaget om vaccinering i BLT, där tidningen ville göra ett scoop om att 

även chefer vaccinerades. Gunilla Råberg, äldreomsorgschef, meddela-

de att chefer som kommer i kontakt med personal och hyresgäster inom 

hemtjänst och omvårdnadsboende vaccineras. Själv ska hon bli den 

siste … 

IVOs rapport diskuterades, eftersom den också har omskrivits i BLT.  

Som nämnts tidigare har IVO endast intervjuat tre personer. De detaljer 

som tas upp har inte diskuterats, utan det är mer svepande formulering-

ar som berör all omvårdnadsverksamhet. Bl a påstås det att vi har 

sjuksköterskebrist. Detta är baserat på att den intervjuad sjuksköterskan 

hade nämnt ordet övertid. 

Vaccinering av hemtjänst-personal och hyresgäster är på gång, men 

covid-19 mutationerna kommer allt närmre oss, så det gäller, trots 

framtida vaccinering, att hålla i det regelverk som finns.  
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Covid-19-teamet/ Karlskronateamet har fått ökad kompetens pga arbetet 

med corona, vilket inneburit att samtliga har fått ett lönepåslag. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                

Pga tidsöverdrag hann vi inte med mycket av denna punkt. 

Förenings / aktivitetsbidrag. Pga Corona får föreningar extra tid fram till 

1 april för att lämna in ansökan. Ring gärna Yvonne Pettersson eller 

Therese Stjerna om ni har frågor. 

Digitalt möte med KPR. Datum framflyttat till 27 maj. Digitalt  testmöte 

med KPR-gruppen ska utföras i god tid. Ladda och damma av era 

plattor!  Behöver ni hjälp med uppdatering, lösenord etc, kontakta 

personal på träffpunkterna. Några av dem har kunskap och möjlighet att 

åka hem till er för hjälpa. Det är viktigt att vi får igång hela KPR-gruppen 

igen.   

Eva-Lotta Altvall, nämndsordförande, trodde att vi sannolikt får ha 

digitala möten fram till september. 

Tidskriften rekord                                                                                     

Tidskriften är utdelad. Behöver ni extra ex eller har den hamnat i någon 

insamling, finns den i kommunens reception  

ÄB Fredriksdal Nättraby                                                                           

Bygglovet är överklagat samt upphävt av länsstyrelsen. Kommunen 

anser det inte vara lönt att överklaga beslutet. 

Detta innebär att nuvarande byggnadsplan måste uppdateras alternativt 

helt göras om. Beräknad tid: ca 2-3 år för planarbete samt överklagan.  

ÄB Rödeby                                                                                                      

Chef för det nya omvårdnadsboendet är Paula Dahlström, tidigare chef 

för   Elineberg.   

Som nämnts tidigare kommer boendet att öppnas etappvis och innehålla 

demensavdelningar. 

Namnförslag: Movägens Omvårdnadsboende. Huvudentrén 

har adress Movägen.  
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ÄB Pantarholmen                                                                                      

Vi i KPR är som tidigare negativa till placeringen eftersom boendet ligger 

i kvarter 3 intill ett parkeringshus. Projektering pågår. Ingen ytterligare 

information. 

Språkombud                                                                                                

Anneli Björk informerade om den språkombudsutbildning som påbörjats. 

Språkombud är medarbetare som fungerar som nyckelpersoner för 

gemensam språkutveckling på våra arbetsplatser, men som också kan 

ge enskilt  stöd till kollegor som behöver det.                                           

Se vidare översänt bildspelet om Språkombud  

Äldreomsorgslyftet                                                                    

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka utbildningen för ny och befintlig 

personal och ge dem möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde 

eller undersköterska på betald arbetstid.                                                 

Se vidare översänt bildspel om Äldreomsorgslyftet 

Seniordagen 2021                                                                                  

Therese Stjerna har tagit fram förslag till Seniordag senhösten 2021.     

Se vidare översänt bildspel om utkast för Seniordagen. 

 

 

 

  

 

 

 

Fortsätt och håll ut … 

2021-02-14/Bengt 
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