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KPR Au 16 september   

Äntligen – de flesta av oss träffades öga mot öga på KKC Gullberna 

Park. 

Ekonomi och prognos 2021                                                                                  

Gunilla Råberg: Halvårsbokslutet redovisas i oktober. Budgetarbetet är 

på gång. 

Seniordagen den 9 nov 2021                                                                         

Seniordagen planeras att hållas på Brinova arena den 9 november        

kl 10-16 ; om nu inte smittspridningen ökar. Nytillkommet är medverkan 

av Lenny Norman.  

Träffpunkter                                                                                      

Träffpunkterna öppnas efter hand. Det är fortfarande bokning för att delta 

i verksamheten eftersom träffpunkterna kan ta emot olika antal 

besökande. Omvårdnadsboendenas serveringar är fortfarande stängda 

för utomstående. När verksamheterna öppnas beror på smittspridningen.                                                                                        

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

och träffpunkternas verksamhet. 

Omvårdnadsboende                                                                                       

Just nu har vi fortfarande ca 60 lediga lägenheter lediga, varav alla ännu 

inte är tomställda. En del lägenheter ska renoveras. Färdiga för 

”uthyrning” är ca 35 lägenheter.                                                                

Vi hade en diskussion om att låta sjuka äldre, som vill flytta in, göra 

detta. Men Gunilla var absolut emot detta, eftersom det är dialogen med 

biståndshandläggaren som styr. 

Diskussion pågår fortfarande om att ge de äldre inom omsorgen en 

tredje vaccinspruta, men här styr Anders Tegnell på riksplanet.                             

Digidelcenter                                                                                              

Bengt-Gunnar Österberg från huvudbiblioteket, Karlskrona, informerade 

om möjligheten att utan kostnad t ex låna ljudböcker och tidningar eller 

låna film via VIDDLA. Möjligheterna är många. Bjud gärna in Björn-

Gunnar till era träffar framöver.                                                                                             

På digidelcentret, Karlskrona bibliotek, kan digitalt ovana få hjälp att 

komma igång med e-post, smartphone, skanna och bankID etc.                                    

Vi diskuterade möjligheten att bjuda ut Digidelcenter till våra föreningar. 
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Digitalidag 15 oktober                                                                                    

Digitala aktiviteter i hela landet. Aktiviteten ska minska det digitala 

utanförskapet.                                                                                     

Välfärsbibliotek ska finnas, där man lånar t ex surfplattor och telefoner. 

Möjlighet ska också finnas att låna /hyra smarta lösningar för hemmet, jfr 

de tekniska lösningar på Visbo. 

Delade turer                                                                                                  

Under 2021 ska avveckling av delade turer utredas och avrapporteras till 

äldrenämnden.                                                                            

Omvårdnadsboende: 414 anställda har delade turer idag. 71 personer 

behöver nyanställas för att ta bort delade turer.                            

Hemtjänst: 299 anställda har delade turer idag. 42 personer behöver 

nyanställas för att ta bort delade turer.        

Arbetsskor till personal inom hemtjänstverksamhet                             

Personal inom hemtjänstverksamhet /nattpatrull erbjuds ett årligt 

skobidrag på ettusen kr.  Bidraget är skattepliktigt.       

Lägenhetsstatus omvårdnadsboende                                                          

Enligt Jenny Hoffert, avdelningschef omvårdnadsboende, behöver 

följande ställningstagande ske:                                                          

Sedan tidigare är Ekliden våning sex, demensavdelning om åtta 

lägenheter, tomställda då installation av sprinkler ska ske. Kungshöjden 

avd ett om tio platser kommer att tomställas. Lövgrund avd ett om åtta 

platser kommer att tomställas med målet att tomställa Lövgrund avd två. 

Detta motsvarar totalt 34 lägenheter inkluderat Eklidens åtta lägenheter. 

Möjligheten att öppna upp avdelningarna kvarstår om behov skulle 

uppstå.                                                                                                           

I ett längre ekonomiskt perspektiv är det inte ekonomiskt försvarbart att 

hålla omvårdnadsboendet i Fridlevstad öppet för endast ett fåtal 

hyresgäster. Kvarstår 26 tomma lägenheter samt Movägens 48 

lägenheter. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                              

KPR underställd kommunstyrelsen?     

Vem leder den kommunala digitaliseringen allmänt och för 

äldreförvaltningen. Vad pågå inom äldreförvaltningen? 
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Personalkontinuiteten inom hemtjänsten bör budgeteras för tal mindre än 

15. Mindre kommuner i Småland når 10 eller därunder. 

Stölder inom omvårdnadsboende. Nycklar på krok?          

Movägens omvårdnadsboende Rödeby                                                    

Öppet hus den 22 september kl 16 – 19. Kontakt och anmälan: Paola 

Dahlström, 0455-303445. 

  

 

 

Fortsätt  … håll avstånd och håll ut. Det är vi äldre som håller   

smittspridningen nere. Kolla ut! -  hösten kommer allt närmre.                                                                      

 

2021-09-19 

/Bengt 


