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KPR Au 12 maj 2022   

Äldrenämndens AU hade (som vanligt) inte många ärenden. Jag sänder 

senare de bildpresentationer vi får loss. 

Ekonomi                                                                                               

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars och prognos 2022 

redovisades av Gun-Britt Sirbäck (ska pensionera sig) och Carina 

Thörnqvist.                                                                                              

För felaktigt hanterad moms för bostadsanpassning har en momsrättelse 

på 1,8 mnkr utförts för 2020 – 2021 för felaktigt avdragen moms på 

fakturor för denna verksamhet. Anledningen var övergång till ett nytt 

leverantörsfaktureringssystem. Medlen tas från nämndens reserv.           

För nämndens verksamheten visas ett överskott på drygt 11 mnkr. 

Ytterligare erhållet statsbidrag ökar överskottet. Hantering av detta 

redovisas under april månad. (Aktuell redovisning gäller ju mars).        

För 2022 förutsätts ett nollresultat. 

Seniordagen 2022                                                                                        

Seniordagen 2022 planeras till den 8 november. Ytterligare dragplåster 

utöver Björn Ranelid diskuterades. Peter Lindgren var med på länk och 

vi diskuterade bl a Anders Bagge (sannolikt för dyr) och Team Putte. 

Putte Nelsson är duktig pianist, låtskrivare, körledare, kapellmästare mm 

och känd från TV ex Så ska det låta. Poster ska tas fram. 

Förändrade arbetssätt för hemtjänsten                                             

Redovisningen utfördes av Lisa Gröndahl som visade ett bildspel. 

Äldreförvaltningen fick i verksamhetsplan för 2021 uppdrag från 

äldrenämnden att utreda nytt arbetssätt inom hemtjänsten i syfte att 

förbättra hemtjänstpersonalens möjlighet att utföra sitt kärnuppdrag på 

ett tillfredsställande sätt och därmed öka kvaliteten för ”brukarna”. 

Omvärldsbevakning och utredning utfördes under 2021. I verksamhets-

plan för 2022 var uppdraget att presentera en sammanställning av 

förändrade arbetssätt inom hemtjänsten.                                 

Omvärdsbevakning                                                                 

Omvärdsbevakningen har utförts som visat att många andra kommuner 

inför nya arbetssätt i form av digitalisering, IBIC och ny ersättnings-

modell. Metoder /modeller som framträtt i omvärldsbevakningen är 

Emmabodamodellen, Fri tid som införts i Västervik samt Skönsmo-
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modellen från Sundsvall.                                                          

Emmabodamodellen www.emmaboda.se                                                

Fri Tid www.vastervik.se                                                          

Skönsmomodellen www.sundsvall.se  

Förändringar som genomförts i Karlskrona                                   

Äldrenämnden i Karlskrona har fastställt en ny ersättningsmodell för 

hemtjänsten som sattes i skarp drift den 1 oktober 2021. Den nya 

ersättningsmodellen har visat på att generera en stabilare fördelning och 

inkluderar förändringar som:                                                                       

- höjd faktor för körtid på landsbygden                                                           

- ersättning för all matdistribution                                                                

- ersättning för registrerad utförd tid för trygghetslarm                                

- övergång till ersättning för registrerad utförd tid för ledsagning och   

  avlösning                                                                                                      

- ersättning för halva körtiden vid ledsagning och avlösning                      

- samma ersättning för alla timmar, service och omvårdnad 

En referensgrupp med undersköterskor, planerare etc på 5 personer 

(skulle varit 10) har inbjudits till referensgruppsmöte. 

Pågående förändringar                                                      

Bemanningsprocess                                                                           

Pågående åtgärder och åtgärder som övervägs:                                           

- avveckling av delade turer                                                                         

- förhöjd grundbemanning (ytterligare höjning när delade turer avvecklas)  

- decentralisering av schemaläggning                                                            

- ev övergång till fasta scheman                                                                 

IBIC                                                                                                           

Pågående arbete med införande av IBIC (öka individens individuella 

behov).                                                                                             

Digitalisering och välfärdsteknik                                                

Äldreförvaltningen testar ständigt nya digitala och tekniska lösningar i 

syfte att frigöra tid för omvårdnadspersoner ex medicinrobot som fördelar 

läkemedel vid angivna tider, Riser- en typ av lyftrobot samt vändhjälp-

medel. 

Fast omsorgskontakt                                                                                   

Ny förändring i socialtjänstlagen beslutad av regeringen den 4 maj 2022 

http://www.emmaboda.se/
http://www.vastervik.se/
http://www.sundsvall.se/
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och ska gälla fr o m den 1 juli 2022. Den fasta omsorgskontakten ska 

gälla personer med hemtjänst och tillgodose den enskildes behov av 

trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när 

hemtjänstinsatser verkställs. Fr o m 1 juli 2023 är kravet att omsorgs-

kontakten  ska ha yrkestiteln undersköterska. Tillräcklig tid ska finnas för 

uppdraget och förslaget är 20 min per ”brukare” och vecka. Arbete pågår 

med hur fast omsorgskontakt ska hanteras.   

Möjliga framtida förändringar i hemtjänstens uppdrag                        

Digital först                                                                                                  

Första alternativet när biståndsbehov behövs ska vara en digital insats   

Upphandling av matdistribution                                                  

Äldreförvaltningen har i uppdrag att genomföra en utredning kring 

möjligheten att upphandla matdistribution för samtliga ”brukare” som har 

insatsen.                                                                                         

Serviceassistenter                                                                             

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag från 

regeringen att undersöka hur man inom hemtjänsten använder 

personalens kompetens och utbildning när man fördelar arbetsuppgifter 

mellan medarbetarna. Fördelningen kan gälla gränsdragningen mellan 

hälso- och sjukvårdsinsatser och övriga insatser till den äldre samt 

mellan omvårdnadsinsatser enl socialtjänstlagen och det som kan 

benämnas service.                                                                                           

Inrättande av ledsagningsteam                                                                 

Syftet med ledsagningsteam skulle kunna vara att ytterligare avlasta 

hemtjänstens planering från oregelbundna insatser.  

Pensionärsföreningarnas punkt                                                   

Reglemente KPR                                                                                           

Vi har diskuterat fram förslag till ändringar i reglementet gällande KPR 

Au. Vår sekreterare Anna Sjöstedt ska skriva in ändringarna i det 

”gamla” reglementet, som sedan ska redovisas för KPR den 2 juni.                                                                                                                

Gratis kollektivtrafik                                                                                   

Första månaden noterades ca 25000 resor. Det fanns alltså ett behov! 
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