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KPR Au mars 2021-03-11    

    

Det är digitalt möte som gäller och sammanfattningen blir därefter …   

Ekonomi februari                                                                                   

Summarisk redovisning av Gunilla Råberg. Hittills -6,2 mnkr mot budget. 

Coronakostnader budgeterade till -40 mnkr 2021. Största delen är ett 

ökat antal tillsvidareanställda/ personalkostnader. 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

MAS Anna Hedlund informerade. Mycket låg smittspridning just nu. Två 

personer inom hemtjänsten har just nu diagnos. Alla vaccindoser som 

erhålls används. Omvårdnadsboenden vaccinationsklart. Gäster som 

flyttar in provtas och vaccineras (om det inte redan skett). LSS och 

Hemtjänst har samtliga fått första dosen nästa vecka. Enl Regionens 

smittskydd kan samtliga vaccinsorter användas till äldre.                                                                                        

Jag bifogar Patientsäkerhetsberättelsen som jag anser vara mycket 

intressant och välskriven. Vi gav Anna en eloge för hennes arbete. 

Ägardirektiv 2021 och framåt                                                              

Syftet med ägardialogen är att äldrenämnden utifrån sitt grunduppdrag 

ska beskriva sina utmaningar och åtgärder inför kommande år för att 

kunna genomföra uppdrag och tydliggöra vilka prioriteringar som 

kommer att göras under 2021 och inför 2022-2023. Då pandemin 

kommer att påverka verksamheten under 2021, är det viktigt att 

nämnden tar sikte på tiden vi vet kommer efter pandemin. 

Nämndsdialogen skall alltså vara framåtsyftande.                      

Presentationen omfattar 21 sidor och mycket är av intresse. Eftersom vi 

inte hann med presentationen, har jag begärt att vi på nästa KPR Au 

tittar närmre på sid 19-21.                                                                                 

Jag bifogar Ägardialog 2021 och framåt. 

Omvårdnadsboende Nättraby /Fredriksdal                                       

Bygglovet är för omvårdnadsboende Fredriksdal är upphävt, då 

Länsstyrelsen har bedömt att byggnationen avviker från en av 

detaljplanens bestämmelser. Behovet av ett omvårdnadsboende i 

Nättraby kvarstår, då nuvarande boende med 21 lägenheter är i stort 
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renoveringsbehov. Framtagande av ny alt omarbetad plan tar fler år inkl 

ev överklagan. 

Ny detaljplan för Nättraby centrum.                                                     

Planområdet är beläget  i centrala Nättraby. Enklast beskrivet som 

området kring ”ICA” samt flera lägre butiksbyggnader i trä. 

Äldreförvaltningen kan tänka sig ett omvårdnadsboende i planområdet, 

som ska innehålla ca 120 lägenheter samt butiker. Planbeskrivning mm 

finns ”upphängd” på en fastigheterna mitt emot parkeringsplatsen. Vi har 

tagit upp att äldrenämnden ocks måste notera behovet av ”boende för 

äldre” dvs trygghetsboende. 

Ansökan om föreningsbidrag 2021 Äldrenämnden                                     

Beroende på pandemin och dess påverkan på pensionärsföreningarnas 

verksamhet, har tid och omfattning av ansökan diskuterats fram och 

tillbaka. Just nu finns förslag om att ge bidrag för hyreskostnader och ett 

generellt bidrag per medlem. Ansökan fram tom april. Just nu ska 

ordförande göra en sista genomgång av skrivelse till nämnden 24 mars. 

Avgifter vid flytt till omvårdnadsboende                                                    

Jag bifogar bildspel Avgifter upprättat av Louise Lundström och Bella 

Xhemajli. De ställer gärna upp och informerar. 

Seniordagen 2021                                                                              

Seniordagen ska hållas på Brinova arena, förslagsvis i  november. 

Therese Stjerna arbetar med projektet på ett bra sätt. Vi ser gärna att 

70+ are får åka gratis buss under seniordagen. Synpunkter på 

aktiviteter? Ring gärna Therese 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                

Vi har under lång tid diskuterat övergångstället från området ”Handels-

trädgården” via Lyckebyvägen och över Stationsvägen mot Slottsbacken. 

Det finns möjlighet att skylta, bygga farthinder, signaler ed 

Eftersom vi har ett behov framöver av platser inom omvårdnadsboende i 

östra kommundelen, tar jag upp den frågan igen. Både Nättraby och 

Pottholmen tar längre tid till inflyttning än beräknat. För att det inte ska bli 

motsvarande problem i östra kommundelen, måste planförutsättningarna 

snarast utredas med tanke på ev överklagan. 

Björkhaga och Fridlevstad finns fortfarande kvar. 
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Digitalt möte med KPR den 27 maj.                                                        

Digitalt testmöte med KPR-gruppen ska utföras i god tid. Ladda och 

damma av era plattor och kolla att lösenordet är uppdaterat. Magnus 

Sandell har gjort ett utskick. Det finns under KPR 2021 på plattan.  

Testmöte den 18 mars kl 09-12 och 8 april kl 09-10.30. 

Behöver ni hjälp med uppdatering, lösenord etc, kontakta Yvonne 

Pettersson 0455-305297 eller Magnus Sandell. Själv brukar jag ringa IT-

avdelningen 0455-303092 för att ändra lösenord.  

Eva-Lotta Altvall, nämndsordförande, tror att vi sannolikt får ha digitala 

möten fram till september. 

  

Fortsätt och håll ut …det är långt till solig vår och vaccinsprutor!! 

2021-03-13/Bengt 

 

 

 

  


