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KPR Au 14 oktober 2021   

Äntligen – vi träffades på KKC Gullberna Park. Tjänstepersonerna 

medverkar digitalt. Äldrenämndens AU hade tre punkter på agendan. 

Ekonomi och prognos 2021                                                                                  

Gun-Britt Sirbäck och Carina Thörnqvist gör en snabbgenomgång av  

bokslutet t om augusti/ september. Prognos för helåret är +- 0. 

Äldreförvaltningens beviljade statsbidrag för 2021:                                                                                                            

- God och nära vård   8620 tkr 

- Teknik och kvalitet, äldre i fokus 1175 

- Motverka ensamhet  4335 

- Äldreomsorgslyftet                24300 

- Vaccination   1400 

Summa statsbidrag                39850 

Medsänder Budget- och verksamhetsuppföljning 

Seniordagen den 9 nov 2021                                                                         

Seniordagen ska hållas på Brinova arena den 9 november kl 10-16. 

Enligt Therese Stjerna 40-50 utställare. Regionen ligger lågt, likaså 

Blekingetrafiken med sin busstrafik denna dag.                              

Programpunkter: Kl 12.30 Louise Hoffsten och Lenny Norman kl 15. Miro 

Salar pratar Träning vid några olika tillfällen. Programmet är i övrigt ej 

klart. Skiss över utställare ska komma. Matserveringen ska ladda upp 

bättre än förra gången.  

SPF ska bemanna sin monter kl 10 – 16. Vi var inte så bra på det 

senast. Jag sänder med en teckningslista …  

Träffpunkter                                                                                           

Det är fortfarande bokning för att delta i verksamheten eftersom 

träffpunkterna kan ta emot olika antal besökande. 

Omvårdnadsboendenas serveringar /restauranger öppnar den 18 

oktober. (OM det inte är något underhållsarbete på gång).   

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

och träffpunkternas verksamhet. 
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Vaccination: Tredje sprutan                                                           

Möjligheten att hyra lokal för olika sammankomster på boendena kan ej 

ske förrän hyresgästerna fått tredje sprutan. Denna vaccinationsomgång 

är uppstartad och dosen sker enl Bengt Vittesjö i ordningen äldreboende, 

personer över 80 år, hemsjukvård och hemtjänst.    

Digitalidag 15 oktober                                                                                    

Digitala aktiviteter i hela landet. Aktiviteten ska minska det digitala 

utanförskapet.                                                                                     

Välfärdsbiblioteket. Lansering av välfärdsbiblioteket som möjliggör att 

kostnadsfritt hyra smarta lösningar ex surfplatta och smart telefon samt 

digital hemmateknik. OBS Det finns personal för digital hjälp och 

vägledning.   

Pensionärsföreningarnas punkt                                                 

Omorganisation på Elineberg?                                                                     

God och nära vård                                                                                 

Besöksparkering utanför äldreboenden, Gullberna                                    

Praktisk genomgång av biståndsärende, IBIC                                           

Utevistelse på omvårdnadsboende                                                    

Uppdatering av KPRs reglemente 

Demensomvårdnadsplan                                                                          

MASen Anna Hedlund redogjorde för utförd uppdatering av demens-

omvårdnadsplanen.   

Medsänder Demensomvårdnadsplanen                                        

Workshop: Kommunens hemsida                                                               

Sara Person, kommunikations avdelningen och Magnus Sandell ÄF 

hade en diskussion med oss om vår syn på kommunens hemsida, som 

vi tycker kan bli bättre att navigera på. Vi begär att vi äldre ska ges 

möjlighet att medverka vid uppdatering av hemsidan. 

 

Fortsätt  … pandemin är inte helt över. Passa på och gå ut -  det 

kommer fina höstdagar framöver! 
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