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§

Anslag till kommunala pensionärsrådet (KPR) 2021
Förslag till beslut
att godkänna uppföljningen av hur avsatta medel från omsorgsnämnden för 2020 har
används av kommunala pensionärsrådet (KPR).
att avsätta 30 000 kronor för aktiviteter för KPR under 2021.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-12-11 § 163 att avsätta 30 000 kronor för
kommunala pensionärsrådet (KPR) under 2020.
KPR planerade att använda större delen till Äldredagen som 2020 skulle firat 10 års
jubileum samt till föreläsningar.
KPR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 vid
sammankomster och evenemang, detta medför att inga sammanträdesmöten,
föreläsningar eller Äldredagen har kunnat genomföras under 2020.
Ordförande Leif Håkansson (S) föreslår att samma summa, 30 000 kronor, avsätts 2021
för aktiviteter för KPR. Aktiviteter som föreslås anordnas är föreläsningar och
Äldredagen som nästa år firar jubileum, 10 år + 1 år.
Beslutsunderlag
Handläggare Gunilla Appelquists tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Beslutet skickas till
Kommunala pensionärsrådet
Handläggare Gunilla Appelquist
Ekonom Camilla Bengtsson
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Handläggare
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§ 54 Anslag till kommunala pensionärsrådet (KPR) 2021 2020/2426
Omsorgsnämndens beslut
att godkänna uppföljningen av hur avsatta medel från omsorgsnämnden för 2020 har
används av kommunala pensionärsrådet (KPR).
att avsätta 30 000 kronor för aktiviteter för KPR under 2021.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-12-11 § 163 att avsätta 30 000 kronor för
kommunala pensionärsrådet (KPR) under 2020.
KPR planerade att använda större delen till Äldredagen som 2020 skulle firat 10 års
jubileum samt till föreläsningar.
KPR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 vid
sammankomster och evenemang, detta medför att inga sammanträdesmöten,
föreläsningar eller Äldredagen har kunnat genomföras under 2020.
Ordförande Leif Håkansson (S) föreslår att samma summa, 30 000 kronor, avsätts 2021
för aktiviteter för KPR. Aktiviteter som föreslås anordnas är föreläsningar och
Äldredagen som nästa år firar jubileum, 10 år + 1 år.
Beslutsunderlag
Handläggare Gunilla Appelquists tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Beslutet skickas till
Kommunala pensionärsrådet
Handläggare Gunilla Appelquist
Ekonom Camilla Bengtsson

Sveriges kommuner har fått ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att
stärka kvalitet och bemanning i äldreomsorgen. Samtidigt har Äldreomsorgslyftet, som är en
utbildningssatsning för omsorgens personal, tillförts ytterligare 1,7
miljarder kronor. Tillsammans med de medel som ursprungligen avsattes för
Äldreomsorgslyftet innebär det sammantaget att kommunernas äldreomsorgtillförs 7,4
miljarder kronor 2021.
Pensionärsråden över hela landet bör nu vara särskilt vaksamma på hur kommunerna
hanterar detta tillskott. Pengarna måste komma äldreomsorgen till del och får under inga
omständigheter gå till skattesänkningar. Får ni sådana signaler så vill vi på PRO Riks gärna
få kännedom om det.
Här ser man fördelningen per kommun, den var preliminär vid publiceringstillfället, men i
runda slängar rör det sig om dessa summor.
Det är också bra att bevaka att kommunerna har rekvirerat pengar för Äldreomsorgslyftet
föregående år, en lista på de kommuner som inte har rekvirerat pengar år 2020 bifogas.
Ett KPR i en sådan kommun bör ställa frågor om varför kommunen inte tar del av
satsningen.
Exempel på frågor som pensionärsråden kan ställa till kommunens politiker är:
1. Hur kommer dessa X miljoner kronor stärka äldreomsorgen i kommunen?
a. Se till att granska budgeten från föregående år och jämför med förslagen för
nästkommande år. Hur mycket av pengarna som regeringen skjutit till går till
äldreomsorgen?
2. Vilka förbättringsområden har kommunen identifierat inom äldreomsorgen?
a. Är det fler personal, träffpunkter, mat, fler heltidare, bort med delade turer,
högre kontinuitet eller en bättre ledningsstruktur?
3. Hur kan kommunen agera för att öka kontinuiteten inom äldreomsorgen?
a. Det går att få fram siffror över intressanta nyckeltal, exempelvis
personalkontinuitet, i databasen Kolada, Öppna jämförelser inom
äldreomsorgen, här finns en länk till en nedladdningsfil med siffror över
respektive kommuns personalkontinuitet.
4. Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar, som länge varit eftersatt, kommer
kommunen göra egna satsningar på äldreomsorgen utöver regeringens satsningar? Det
är viktigt att kommunens anslag till äldreomsorgen följer den demografiska
utvecklingen.

En del kommuner har ett "effektiviseringskrav" på exempelvis 1 %, vilket innebär att
äldreomsorgen förväntas dra ner kostnaderna för verksamheten motsvarande värde av 1 %
av budget.
Se till att kommunen räknar upp kostnader för löner, och löpande kostnader, så att inte det
extra tillskottet går till de kostnader kommunen ändå hade behövt finansiera. Det är också
viktigt att följa den demografiska utvecklingen i den egna kommunen. Fler äldre måste följas
av mer kommunala skattepengar, annars innebär regeringens satsningar endast att
kommunen kan dra tillbaka egna satsningar på området och äldreomsorgen går plus minus
noll.
5. På vilket sätt blir pensionärsrådet delaktig i planeringen av hur satsningarna kommer
äldre till del?
6. Hur är smittoläget i kommunen idag?
7. Kommer kommunerna samverka med primärvården för att erbjuda vaccination i
hemmiljö vid behov?
8. Hur arbetar ni för att förhindra att personal går mellan smittade och friska äldre?
9. Hur ser äldreomsorgens krisberedskap ut?
Kriser kan komma i olika former, exempelvis vid värmeböljor eller pandemier.
Krisberedskapen för äldre är svår att koordinera när ansvaret är fördelat på så många olika
aktörer som 21 regioner, 290 kommuner och dessutom mellan privata och offentliga utförare.
Vidare påverkar hela samhällsberedskapen för kriser särskilt sköra äldre.
Coronakommissionen visade att samverkan mellan regioner och kommuner före pandemin
såg olika ut i olika delar av landet. Vissa huvudmän har uppgett att det redan före fanns ett
mycket gott samarbete medan andra har uppgett att pandemin framtvingade ett samarbete
som inte riktigt fanns tidigare.
10. Hur har samverkan mellan kommun och region fungerat under pandemin?
11. Följdfråga, om det finns brister: Hur avser kommunen komma tillrätta med de brister
i samverkan som konstaterats?

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Ola Karlsson
Gunilla Appelqvist
Mats Dahlbom; Per Olsson; Sara-Marie Rännbäck
VB: Fråga från ledamöter i Kommunala pensionärsrådet vid senaste sammanträdet
den 22 februari 2021 09:07:47
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Hej Gunilla !
Vi har detta noterat som en synpunkt, men i år finns inga avsatta medel i budget för
dessa projekt.
Jag antar att det är gång- och cykelvägarna i anslutning till Kvistvägen och
Hasselvägen, som ni önskar få belysta ?

Med vänliga hälsningar

Ola Karlsson

Gatuingenjör

---------------------------------------------------------------------------------------------

Karlshamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Rådhuset
SE-374 81 Karlshamn
Telephone: +46 (0)454-81421
Hemsida / Website: www.karlshamn.se
Epost: ola.karlsson@karlshamn.se

Från: Mats Dahlbom <Mats.Dahlbom@karlshamn.se>
Skickat: den 19 februari 2021 11:34
Till: Ola Karlsson <Ola.Karlsson@karlshamn.se>; Per Olsson <per.olsson@karlshamn.se>
Kopia: Gunilla Appelqvist <Gunilla.Appelqvist@karlshamn.se>
Ämne: Fråga från ledamöter i Kommunala pensionärsrådet vid senaste sammanträdet
Hej
Jag fick in en synpunkt från Kommunala pensionärsrådet .
-        Belysningen i Mörrum på Kvistvägen och Hasselvägen , här anser man att det är
problem , då gångvägen är obelyst .
Kan någon ta bollen och formulera ett kort svar som ni vidaresänder till
Gunilla Appelqvist, sekreterare på Kommunala pensionärsrådet Karlshamns kommun.
Mvh
Mats Dahlbom

KONTAKT					TELEFON
Din kontaktman är:
Arbetsgrupp:
Enhetschef:
Planeringsansvarig:
						(Telefontid 8.00 – 9.30)
Biståndshandläggare:				0454-810 00
						

OBS! Avbeställning av mat måste ske
senast klockan 9.30 samma dag på telefon:

Omsorgsförvaltningen
KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhuset, Kungsgatan 27
374 81 Karlshamn
Telefon: 0454-810 00
karlshamn.se

Välkommen till hemtjänsten
Karlshamn kommun

HEJ!

Du som läser detta har nyligen blivit beviljad någon
form av insats av hemtjänsten. Det kan innebära att du
har funderingar och frågor vad det innebär att någon
kommer hem till dig och ska stötta dig i vardagen.
Vi har sammanställt lite information som kan vara bra
att känna till när du nu kommer att få hemtjänst.

Vårt grundläggande förhållningssätt

Vi vill att du ska känna dig delaktig, trygg och finna meningsfullhet. Ett av
våra arbetssätt är att arbeta vardagsrehabiliterande vilket innebär att du
ska kunna behålla dina funktioner genom att vi stöttar dig med de saker
som du inte klarar av själv.

Vårt mål är kontinuitet

Du får en kontaktman

Du som beviljas hemtjänst får en kontaktman. Denna kan du prata med om
du har några frågor eller funderingar. I samband med att dina beviljade insatser påbörjas så skriver personal en genomförandeplan tillsammans med
dig. I genomförandeplanen beskriver ni tillsammans de insatser som du
är beviljad och hur de ska utföras. Vi arbetar under sekretesslagen, vilket
innebär att vi inte får tala om dig eller berätta saker om dig för andra personer. Du kan lämna samtycke om du vill t.ex. att vi pratar med dina anhöriga.
Det kommer finnas en pärm hemma hos dig som innehåller viktig information t.ex. uppgifter om dina anhöriga, blankett där du och dina anhöriga kan
lämna information och synpunkter och klagomål.

Mobiltelefon som arbetsredskap

I vårt arbete använder vi mobiltelefon dagligen, där vi har tillgång till vårt
arbetsschema, genomförandeplaner och dokumenterar. Vi använder även
mobiltelefonen till att öppna och låsa din dörr.

Vi arbetar utifrån målet att vi ska ha så få antal personer som besöker dig
som det är möjligt. Det innebär att vi jobbar med smågrupper och en dagsplanering för att hålla en god kontinuitet.
Hemtjänstpersonalen kan också berätta för dig vem som kommer på ditt
nästa besök.

Viktiga hygienrutiner

Ditt hem är också en arbetsplats, vilket innebär att de personer som jobbar i
ditt hem måste ha en säker och hälsosam arbetsplats. Arbetsutrustning
och hjälpmedel kan komma att behövas för att uppnå en säker och god
arbetsmiljö för både dig som omsorgstagare och för de som arbetar hos dig.
Används hjälpmedel är det viktigt att det finns utrymme att kunna röra sig fritt
runt hjälpmedlet och omsorgstagaren. Det finns även hjälp att få med många
av riskerna i hemmet t.ex. trösklar, trångt utrymme på toalett eller stödhandtag. Du kan även ansöka om bostadsanpassning där en handläggare bedömer behovet. Fråga din arbetsterapeut om du vill veta mer. För ökad trygghet
så har all personal som skyldighet att visa sin tjänstelegitimation.

Inköp görs via Ica Maxi.

Ditt hem är en arbetsplats

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal vid all
vård- och omsorgsarbete. Hygienrutinerna innefattar handhygien, användning av handskar och skyddskläder i rätt situationer samt klädregler.
Du som beviljas inköp får detta genom Ica Maxi. Personalen lägger
inköpslistan i datorn, antingen hemma hos dig eller på kontoret. Varorna
levereras sedan hem till dig på angiven dag.

Trygghet och delaktighet

Vårt mål är att alla brukare ska känna trygghet och delaktighet i sin livssituation. Om du märker ändrade behov eller vill avsäga dig insatser, meddela
biståndshandläggare eller personalen. Vi hoppas att du kommer att trivas
med oss, och ring gärna om du har några frågor.

