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KPR Au 20 maj 2021    

    

Fortfarande digitalt möte och sammanfattningen blir därefter …  

Äldrenämndens AU hade inte många ärenden. Själv fick jag gå efter 

halvtid för att få vaccinspruta nr 2. 

Ekonomi äldrenämnden april 2021                                                                                  

Det ekonomiska läget är ungefär som tidigare. Snabbgenomgång. Hittills 

en budgetavvikelse på -2,1 mnkr.                                               

Prognosavvikelse helåret 2021 beroende på Covid:                                                            

Hemtjänst                       -  4,0 mnkr                                                                                  

Hälso och sjukvårdsorg. -15,0 mnkr                                                                  

Särskilt boende               -14,0 mnkr    

Åtgärder för att minska negativ prognos för Covid-19  2021:   

Statsbidragsansökan inskickad                                                  11 mnkr                                                 

Rödeby omvårdnadsboende öppnar endast etapp1 sept 2021    7 mnkr 

Kompetensutveckling /projekt                                                       2 mnkr  

HSO, korttids, sb vaccinering                                                        3 mnkr 

Bifogas. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per april 2021    

Ansökan om föreningsbidrag 2021 Äldrenämnden                                          

Ansökan för verksamhet, 31 augusti.. 

Seniordagen den 9 nov 2021                                                                         

Seniordagen planeras att hållas på Brinova arena den 9 november.   

Therese Stjerna arbetar som projektledare med stöd av KPR och som 

tidigare Peter Lindgren.   

Parkeringsgrupp                                                                      

Kommunstyrelsen har en Parkeringsgrupp. Monika Anglert PRO och 

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

KPR har fortsatt inbjudan den 28 april kl 13.30. För deltagande: Prata 

med Anna Sjöstedt. 

Digitalt möte med KPR den 27 maj.                                                        

Digitalt testmöte med KPR-gruppen. Agenda är utskickad och finns på 

plattan under KPR 2021. 
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Omvårdnadsboende Lediga lägenheter                                             

Beroende på pandemin är det gott om lediga lägenheter på våra 

omvårdnadsboenden, förutom på Mölleberg, Annagården och 

Hammarbygården, som är fullbelagda.    

Förslag att öppna dagverksamheten                                                     

Förslag till Äldrenämnden att besluta om att öppna verksamheten för 

mindre grupper fr o m 1 juni. Beslutet ska gälla till dess att Folkhälso-

myndigheten beslutar något annat. 

Leverans av matdistribution                                                                   

För att säkerställa bemanningen vid stora personalbortfall och frigöra 

personal, beslöts att testa matdistribution i privat regi under 2020. Efter 

upphandling testades matdistribution via ”Taxi” i hemtjänstgrupperna 

Lyckeby 1 och Rödeby 2. Därefter i ansträngt läge i 9 hemtjänstgrupper 

med ca 300 matdistr. Matdistributionen fungerade bra. 

Anledningen till testet är bl a                                                                       

- rätt kompetens på rätt ställe                                                                     

- attraktiv arbetsgivare                                                                                  

- möta framtidens utmaning utifrån demografin                                                       

- frigöra resurser så att vi kan ta bort de delade turerna                              

- miljöpåverkan 

KPR-deltagare                                                                                           

Glöm inte det digitala KPR-mötet den 27 maj kl 08.30 

 

 

  

  

Fortsätt  … håll avstånd och håll ut …det är trots allt en solig vår och 

vaccinsprutorna har snart nått oss alla!! 

2021-05-24/Bengt 

 

  


