
1 
 

        

KPR Au April 2019    

Handlingar till KPR Au                                                                                               

Alla som ingår i KPR har numera kommunala ”plattor” och får nu tillgång till  samtliga 

handlingar som sänds till KPR och KPR Au. Tyvärr ställdes äldrenämnens Au in pga 

för få ärenden. Nämnden kommer att sammanträda som vanligt den 24 april med 

ärenden:                                                                                                                         

- barnkonventionens införande som lag                                                                             

- genomförd nattfastemätning                                                                                           

- lönestatistik utifrån jämställda löner                                                                                      

- budget- och verksamhetsuppföljning      

Vi ha inte fått ut ovanstående handlingar  

Studiebesök på nya mässhallen.                                                                                 

Före KPR Au besökte vi den nya mässhallen /idrottshallen /Binova arena. Jag kan 

bara kostatera att hallen är imponerande med bl a 2500 sittplatser? och 103 st 

toaletter. 

Vi besökte Binova Arena inför Seniormässan som ska hållas där den 26-27 

september. Tidigare News55 är utbytt mot Möten&Event i Sverige AB, dock med 

samma projektledare, Peter Lindgren, peter@massupport.se, 072-162 93 58.    

Många förslag till programpunkter. Lilla Bandet ska spela och hålla i itroduktionen 

mellan programpunkterna. Dag två uppträder Lenny Norman. 

Pensionärsorganisationerna får gratis monter som tidigare. Föreningstorg ska 

skapas. Prislapp för företag 13000 kr? 

Förslag till föreläsare tas emot. Enklast är att tala med eller maila Sirpa Hjelm.   

Mobilsäkerhet                                                                                                                 

Jag har tagit upp frågan om mobilsäkerhet och Eva Carlsson Sjögren informerade 

kort om hur säkerhetssystemet är upplagt, som vad vi kunde förstå är tillräcklig. Det 

ska inte gå att hacka eller på annat sätt ta sig in i mobilerna ex om de tappas, glöms 

ed. 

Jag läste i BLT att 18 telefoner har försvunnit från hemtjänsten i Lyckeby. Vi får nu   

Träffpunkter                                                                                                                  

Enhetschef Yvonne Pettersson informerade om träffpunkternas verksamhet och lite 

kring nya tankar för att fånga upp fler äldre. Ett förslag är att skilja träffpunkterna från 

våra omvårdnadsboenden, vilket är ganska naturligt om man ska nå 65-åringar. Man 

arbetar också med programverksamheten och olika utflyktsmål etc 

Vi ska få ut visade bilder. 
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Hemtjänst                                                                                                                         

Bitr avdelningschef Linda Hjort hemtjänsten samt Daniel Eriksson, planerare för 

hemtjänstområdet Ramdala /Kättilsmåla, informerade om hur de arbetat för att få ner 

kontinuitetsmåttet från 17 till ca 10 (hemtjänstpersonal som besöker en kund per 14 

dagar). Nämndens mål för 2019 är satt till 15. Sättet att arbeta med bl a schemasam-

ordnare ska introduceras i fler hemtjänstområden. Jag har länge påmint om hur 

andra kommuner kan nå de lägre talen och att Karlskrona inte borde vara sämre. 

Vi ska få ut visade bilder. 

Ny chef efter Eva Herbertsson                                                                                     

Gunilla Råberg är nyanställd chef på äldreförvaltningen (utvecklingschef)  under 

Martin Olsson. Gunilla kommer närmast från Region Blekinge och är ännu ej 

presenterad för oss. Eva har gått ”över tiden” som arbetande  pensionär och ska 

framöver hålla i en del projekt. 

  

  

  

Förra månaden var det flera handlingar som inte diskuterades i KPR AU. 
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