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KPR Au Maj 2019    

  

Seniormässsa 26-27 sept 

Mässan hålls på Binova Arena 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.                                                                       

Tema: Hållbart åldrande (Psykiskt, socialt, ekonomiskt?)                                         

Dag ett spelar och underhåller Lilla Bandet och håller i introduktionen mellan 

programpunkterna. Dag två uppträder Lenny Norman.                    

Pensionärsorganisationerna får gratis monter som tidigare.                             

Föreningstorg skapas med en prislapp för ideella föreningar på ca 3000 kr.   

Normalpris ca 13000 kr. 

Programpunkter: Ex Krisberedskap, Nära Vård (Region Blekinge), Blekingetrafiken 

(nya biljettsystemet), Bygga bra boende, Trygghetsboende, Mat för hälsa, Välj vara 

aktiv, Ökad hållbarhet i mitt liv. 

PRO har räckt upp handen och kan betala för extern föreläsare. 

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

Sirpa.hjelm@karlskrona.se 

Ekonomi                                                                                                                          

Just nu : Verksamheten går back ca - 10 milj kr, men med ett statsbidrag på 3 milj kr 

förväntas ett 0-resultat för helåret 2019 

Rödeby nya omvårdnadsboende: Kostnad 127 milj kr. Byggstart september. 

Omvårdnadsboenden                                                                                                 

På ca tre år omsätts lägenheterna i våra omvårdnadsboenden. 

Sirpa har utfört ett uppföljningsbesök på Benabacken och fick en positiv syn på 

verksamheten. På förslag är trygghetsvärd 7 dagar per vecka. 

Björkhaga /Fridlevstad: När nya omvårdnadsboendet i Rödeby står klart och så även 

Nättraby, har tanken varit att stänga Björkhaga. Karlskronahem ska sedan bygga om 

denna verksamhet till trygghetsboende. Man släpper inte lokalerna. Men - eftersom 

det sannolikt blir fördröjningar vid uppstart av nya omvårdnadsboenden kan 

Björkhaga behöva användas som ”reservboende”.  

Det finns ett medborgarförslag om en demensby i Fridlevstad. Enl Sirpa finns det en 

hel del ”men” som gör att förslaget inte är lämpligt. 
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Anhörigstöd                                                                                                                 

Efter att Ninni Rylander gått i pension har tjänsten som anhörigstödjare drivits som 

ett vikariat. Emmy Pettersson informerade om att man skissat på en fortsättning på 

tjänsten, men ska rekrytera en anhörigkonsulent med högskoleutbildning. Flera 

sökande är intresserade av tjänsten. 

Framöver diskuteras också ett digitalt anhörigstöd. Att stötta anhöriga bla med 

avlastning är en mycket viktig verksamhet som måste och ska utvecklas. 

Tillgänglighetsfrågor                                                                                                

Kajsa Samuelsson informerade om sin verksamhet som spänner över alla 

förvaltningar och inte bara funktionsstöd. Tjänsten ska på sikt in under kommun-

ledningsförvaltningen, för att naturligt komma in i alla verksamheter. Det gäller att 

komma in i allt som verkar för en hållbar utveckling, både fysiskt och socialt. Allt från 

hur man kan ta sig in i en butik förlagd i en äldre fastighet till detalj- och översikts-

planer. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                                                 

Eftersom vi inte hade så mycket på dagordningen, tog jag upp några frågor. 

1. Skrivelser, PM och frågor som ställs i KPR Au och inte kan besvaras med en 

gång, hamnar (som jag upplever det) idag långt ner i något arkiv och kommer 

inte upp. Sirpa tog det till sig och lovade … Vi vet ju samtidigt att Sirpa haft 

mycket att göra och varit sjukskriven. Personer som tillfälligt skött hennes 

verksamhet har inte haft samma kunskap. Sirpa är en PÄRLA för oss. 

2. Matdistribution via hemtjänsten. I ett perspektiv med undernäring: Hur vet vi    

t ex att de personer som får sin mat äter den i sin ensamhet. Biståndsbedömd 

kylskåpsgenomgängar görs inte alltid mm 

3. Karlskronahem och de 400 lägenheterna. Upprepas som ett mantra – men … 

Var ska lägenheterna byggas, när och hur ex som trygghetsboende. Vi har i 

KPR haft möte med kommunledning, Karlskronahem och kommunalrådet 

Börje Dovstad. Enligt Börje Dovstad behövs ej något ägardirektiv. Eftersom 

det inte behövs - har jag begärt en klar och tydlig redovisning av var, när och 

hur lägenheterna ska byggas. Inte kan Karlskronahem fått ett uppdrag att 

bygga och inte ha någon planering? Är det finansiering som saknas måste 

detta fram. Ordf ska ha möte med kommunstyrelsens ordf och ta upp frågan 

IGEN. 

4. Träffpunkterna ska på sikt förläggas ”utanför” våra omvårdnadsboende för att 

lättare nå våra 65+ are. Görs detta tar man samtidigt bort en resurs som idag 

finns på många omvårdnadsboende. Samtidigt ska man minska personal-

tätheten inom demens- och omvårdnadsboende.  Hur ska ekvationen gå ihop?  

Volontärer?  

     

2019-05-17/Bengt Billemyr 


