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KPR Au maj 2020 

 

Corona svävar som en osynlig ande över vårt digitala möte!? 

Ledamöterna i KPR Au har loggat in sig för ett digitalt möte på plattorna. 

Mötet strulade i början innan alla var inloggade och det mesta fungerade. 

Lotta och Gunilla lämnade mötet några gånger – sannolikt fick de 

information om att en boende avlidit av corona, smittad på sjukhuset. 

Ekonomi                                                                                                                  

Ekonomin är något oviss beroende på pandemin. Hemtjänsten har färre 

timmar, eftersom många personer inte tillåter besök för enklare rutiner.  

Olika statsbidrag är på ingående, men alla detaljer är inte klara.   

Äldremässa / Seniordag                                                                                                      

Den planerade seniordagar den 12 oktober ställs in. Kommunens 

medverkan är inställd. Äldrenämnden ska fatta beslut om detta. Vad kan 

vi göra istället??,  när det gäller säkra aktiviteter för pensionärer.       

Eventföretaget har stora problem med att sälja in montrar /utställnings-

platser i rådande coronaläge.  

Aktiviteten Balansera mera ställs in. 

Lägesrapport Corona                                                                             

Vår Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Anna Hedlund informerade 

om rådande läge för Covid-19. Vi kan förstå att ”i stort all vaken tid” går 

åt för alla de problem och frågeställningar som uppstår kring detta. Inte 

minst utbildning och information. Anna är tacksam för att äldreboenden 

än så länge har förskonats från smittospridning.                                    

När det gäller de lokala rutinerna ”pratar man ihop sig”, så att Blekinges 

kommune har likartade rutiner. 

Corona har lärt oss att vi måste mötas på andra sätt än fysiskt, ex vanlig 
telefon eller olika digitala lösningar. Håll avstånd men ha kontakt med 
varandra! 
 
Personal och boende testas vid misstanke om smitta. Jag anser att man 
ska vara mycket mer generös med test. Det är illa när en person avlider 
några timmar efter det att man fått ett positivt testbesked.                      
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På äldreboenden görs försök utomhus med en åtskiljande samtalsskiva 
av plexiglas för besök mellan en boende och besökspersonen. Försöken 
har varit positiva. 
 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                          

Jag har än en gång tagit upp att antalet personal som besöker en person 

med hemtjänst måste sänkas rejält, från nuvarande ca 17 personal per 

14 dagar till ex 12 personal. Vi har tidigare fått redovisat att man i 

Ramdala lyckades med detta. Vad hände sedan?? Tanken var att 

kunskapen skulle implementeras till fler hemtjänstområden. Efter 

coronapandemin borde frågan kunna tas upp igen. 

Vi har tidigare diskuterat övergångsstället mellan Handelsträdgården och 

Amiralen. Jag tar upp frågan igen, eftersom säkerheten är undermålig 

utan någon varning ex blinkande varningslus vid passage. Sådana 

lösningar har man t ex utanför skolor. 

Samtliga parkeringsplatser utanför Träffpunkt Jämjö har tagits i anspråk 
av hemtjänsten, som håller till i samma fastighet. Tom Handikap-
parkeringsplatsen har tagits i anspråk.  
 

Värdighetsgarantier                                                                                    
Vi har haft värdighetsgarantier för äldreomsorgen sedan många år 
tillbaka, senast omarbetad 2013.  Mest beroende på förändringar i 
verksamheten ska värdighetsgarantin dateras upp. Efter genomläsning 
konstaterar jag, att den nya värdighetsgarantin ger en betydande 
försämring för äldreboende och personer med hemtjänst. För boende tar 
man t ex bort att de ska erbjudas aktiviteter 5 dagar i veckan. Istället ska 
de som bor i ett omvårdnadsboende kunna uppleva årstidsväxlingar och 
känna skillnaden mellan vardag, helg och högtider.  Vi yrkar Återremiss!         
Då framkommer det från Lotta att äldrenämndens Au har beslutat det 
samma!!. 
 
Volymstudie omvårdnadsboende Pottholmen                                    
Vid tidigare utförda studier har man studerat varje huskropp för sig. Nu 
ska studien gälla hela tomten med både omvårdnadsboende och p-hus, 
där man ska samordna och om möjligt hitta annorlunda lösningar, men                                                                      
- bygga planenligt                                                                                         
- omvårdnadsboende med 60 boendeplatser                                                
- parkeringshus med minst 280 p-platser                                                     
- cykelparkering                                                                                                
- butiksytor 
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Utredarna har kommit fram till att vissa lösningar är planstridiga och ej 
optimala t ex ej solljus, byggnation på nedre botten, buller och utemiljöer. 
Jag vill påstå att även avgaser kan vara ett problem. Det finns idag ingen 
från KPR Au som tycker att äldreboendets placering är bra. Från första 
stund har jag protesterat mot placeringen av ett äldreboende intill ett p-
hus. 
 
Fredriksdal                                                                                                  
Planering av äldreboendet Fredriksdal pågår. Skisser och tankegångar 
är helt OK. Bygglov förväntas efter semestern. 
 
 
 
KPR 18 maj – Inställt 
 
 
Nästa KPR Au den 11 juni                                                                       
Något som ska tas upp då? 
 
 
2020-05-17/Bengt 


