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KPR Au januari 2021    

    

Det är digitala möten som gäller.   

Ekonomi                                                                                                                     

Förvaltningschef Gunilla Åberg startade mötet med  ett långt, viktigt 

telefonsamtal.  I hennes frånvaro informerade från ÅN AUs 

sammanträde Carina Thörnquist, avdch utveckling och administration 

samt Gun-Britt Sirbäck, controller.  Den ekonomiska prognosen för 

helåret är positiv. Bokslutet för 2020 är ej klart. ”Boken” stängs denna 

vecka 

Budgeten för 2021 har jag tidigare sänt över till er och finns i slutet av 

Verksamhetsplan för 2021.  

Verksamhetsplan 2021                                                             

Verksamhetsplanen är en intressant läsning och planen är nedbruten 

utifrån kommunfullmäktiges mål. Ex 

Äldreförvaltningen ska medverka i samhällsplaneringen, vid utformning 

av nya och äldre bostadsområden, offentliga lokaler, kommunikationer 

mm. På min fråga om vilken kompetens förvaltningen har för detta, blev 

svaret att man håller på med nyrekrytering (efter Eva Herbertsson?). 

Ledarskapsutveckling tas upp på flera ställen. 

Framtidens socialtjänst. Remiss på gång, redovisas senast 2021-02-01. 

Jag har begärt information om denna. 

Stagnation av antalet invånare. 

Tre medarbetare har fått utbildning i ”tjänstedesign”. Ex Åka buss. Allt 

från biljetthantering till att komma upp på bussen, hållplatser, utbildning 

av personal mm mm. 

Kvalitet för brukare /hyresgäster. Personalkontinuiteten ska bli bättre 

(lägre). Omorganisation, nytt arbetssätt, ansvarsförhållanden, 

schemaläggning etc. Ta bort minutjakten. Tillmötesbaserade lösningar i 

sf standardlösningar. Närliggande kommuner har bra lösningar för sin 

hemtjänst – lär av dem isf att hitta på nya (och ibland sämre) lösningar.   
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Karlskronahem får nya nya ägardirektiv: Bygg på landsbygden (också). 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Anna Hedlund informerade. Hon har mycket att göra under pandemin.    

Smittspridningen är stor i hela samhället. Trots bra rutiner är det svårt att 

hålla bort smittan från hemtjänst och omvårdnadsboenden. Som jag 

nämnt tidigare har äldreomsorgen bra kontakt med regionens läkare.  

Regionens läkarbil har varit till mycket stor nytta. Läkarbilen har medfört 

att sjuka äldre har fått adekvat bedömning och vård.   Vaccinering har 

skett av hyresgäster och personal i omvårdnadsboenden och fortsätter 

med dagverksamhet och hemtjänst vecka 3. Samtliga doser används. 

Vaccinering ges ej i hemmet pga att vaccinet är stötkänsligt. Metod 

diskuteras.                                                                                            

IVOs rapport ger hon inte mycket för, eftersom IVO inte gjort några 

intervjuer, utan kommer med mer svepande formuleringar. Det är främst 

regionernas verksamhet /medicinsk vård som tagits upp. Anna har inte 

heller läst rapporten, eftersom den är riktad mot regionerna. Info kommer 

att ske framöver 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                

Pga tidsöverdrag hann vi inte med mycket av denna punkt. 

Föreningsbidraget. Yvonne Pettersson  informerade. Har ni frågor – ring 

henne. 

Digitalt möte med KPR. Den 18 februari ska vi testa ett digitalt möte med 

gruppen. Ladda och damma av era plattor, så kommer det mer info. Det 

är viktigt att vi får igång hela KPR-gruppen igen.   

Tidning /informationsblad                                                                        

Infoblad (det som brukar delas ut på seniormässan) beräknas kommer ut 

i ny upplaga den 21 januari. 

Behovsanalys omvårdnadsboende 2021-2036                              

Analysen visar antalet äldre framöver och behovet av omvårdnads-

boende. Som ni ser kommer det att saknas lägenheter inom omvård-

nadsboende i östra kommundelen. Jag har noterat detta i protokollet.  

Sänder information.                                           

ÄB Fredriksdal Nättraby                                                                           

Bygglovet är överklagat vilket ger viss försening av byggstarten. 
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ÄB Rödeby                                                                                                      

Ny chef för det nya omvårdnadsboendet är Paula Dahlström, tidigare 

chef Elineberg. Efter Paula på Elineberg tar Christian Gylden-Stray över. 

Det nya boendet kommer att öppnas senhösten 2021. Lite senare än 

beräknat pga pandemin. Då öppnas tre avdelningar med totalt 24 

lägenheter, varav en är demensavdelning. Resterande tre avdelningar 

öppnas under 2022. Då blir det ytterligare en demensavdelning. Just nu 

har ÄF totalt ca 45 tomma  lägenheter, bl a beroende på pandemin. 

ÄB Pantarholmen                                                                                      

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

intill ett parkeringshus. Projektering etc pågår. Upphandlingen ska 

utföras av Per Johnsson. Sänder information. 

 

 

Frågor?                                                                                                  

Ring eller maila. 

 

 

 

Fortsätt och håll ut … 
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