
1 
 

KPR Au 14 april 2022   

Möte öga mot öga mot de flesta i lokal Sylvia, kommunhusets entrè. Som 

jag skrivit tidigare: En förändring till det bättre jämfört med digitala möten.   

Äldrenämndens AU hade inte många ärenden. Den information vi får 

från förvaltningen tenderar att bli allt mindre. Lovade bilder om Expo 25, 

bostadsbyggnation samt information om ekonomi- och verksamhets-

uppföljning har vi ännu inte fått.   

Ekonomi                                                                                               

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars och prognos 2022 har vi 

inte fått. 

Slutrapport  Movägens omvårdnadsboende Rödeby                                    

Alla jag talat med har bara positiva åsikter om det nya omvårdnads-

boendet Movägen, där det finns 48 lägenheterna. Snart är det 

lägenheterna för demensboende som ska tas i bruk. Utemiljön blev 

betydligt bättre än vad vi kunde förstå av de först visade skisserna.                                                                                            

Ekonomiskt avslutades projektet inom beslutad budgetram med ett 

överskott på 11,8 miljoner kronor. Projektet erhöll ett beviljat statligt stöd 

på 9,5 miljoner kronor för ”bostadsbyggande för äldre”.                

Lärdomar som tas med för framtida likande projekt är:                               

- tomtens möjligheter eller begränsningar                                                   

- anhörigrum utvärderas                                                                                

- väga in brukarens välmående och trivsel i samklang med arbetsmetod   

  /arbetsmiljö                                                                                                  

- integrering med hemtjänstlokal där hemtjänstens lokalbehov snabbt  

  kan förändras                                                                                            

- kostenheten behöver komma in i tidigt skede 

Hemtjänstlokal Lyckeby                                                                              

Förstudie påbörjad gällande ombyggnad av hemtjänstlokal för Lyckeby 

hemtjänst grupp 1             

Stambyte Pantern                                                                                  

Stambyte bl a vatten och avlopp ska ske vid Panterns omvårdnads-

boende under 2022. Boendet har succesivt stängts ner men innebär att 

flera boende måste flytta. Just nu finns det många tomma lägenheter i 

andra omvårdnadsboenden. 
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Karlskrona Expo 25                                                                                                         

För 30 år sedan, 2092, var Karlskrona  värd för Bomässa 93.                 

Niclas Carlsson, duktig projektledare, redogjorde för projektet                    

Expo Karlskrona – Här bygger vi Karlskrona 

Fokus på:                                                                                                     

- hållbarhet                                                                                                      

- ny teknik                                                                                                           

- stadsplanering                                                                                                                         

- livskvalitet                                                                                                          

- välfärd                                                                                                    

Styrkor:                                                                                                                     

- staden i havet                                                                                                     

- BTH Marin teknik                                                                                      

- närhet från Europa                                                                                     

- världsarvet                                                                                                         

- Trossö nav med hav, jordbruk och skog 

Läs vidare bra information på kommunens hemsida. 

Hälsingborg har motsvarande mässa i maj 2022 

Bostadsbyggnation                                                                                     

Kristina Stark, förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, redogjorde på ett bra sätt för förvaltningens arbete från planering 

till byggnation. Just nu pågår mycket byggande i kommunen, ca 500 

bostäder per år. Vi diskuterade speciellt ”bra bostäder för äldre” sk 

trygghetsbostäder. Där kunde vi förstå att information om detta inte helt 

har gått fram till förvaltningsledningen.                                                                                      

Översiktsplan 2050 är ute på remiss. Kolla kommunens hemsida. 

Bildspel är utlovat.  

Reglemente KPR                                                                                         

Inför nästa mandatperiod ska vi datera upp vårt reglemente. SPF 

Seniorerna håller centralt på med en uppdatering som vi ska ta till oss. 

Pensionärsorganisationerna har inte diskuterat reglementet i detalj. 

Reglementet ska vid förändring diskuteras i KPR och sedan gå vidare 

”den långa vägen” till kommunfullmäktige. För att hinna med detta måste 
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justeringar i reglementet vara klara före ”semestern”, så att reglementet 

kan implementeras före nästa mandatperiod.  

Seniordagen 2022                                                                           

Tidigare skrivfel. Seniordagen 2022 föreslås till den 8 november. 

Therese Stjerna meddelar att det är klart med ”dragplåstret” Björn 

Ranelid. 

Seniorkollo                                                                                     

Seniorkollo hålls på Kustgården Senoren vecka 35.Träffpunkternas 

personal svarar för bemanning och aktiviteter.                                          

För info och intresseanmälan: Yvonne Pettersson 0455-305297  

Digital först                                                                                                

Testprojekt av digitala tjänster för äldre. Ej krav på hemtjänst.                             

Vad jag senare hört , har det företag som skulle stå för projektet  

”kursat”. Karlskrona ÄF drog antagligen en lättnadens suck då inget 

kontrakt var undertecknat. Det var tänkt att flera större kommuner skulle 

ha deltagit i projektet. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                              

Syn- och hörselassistenter                                                                          

En av assistenterna  går i pension nästa år. Eftersom tjänsten är viktig i 

det förebyggande arbetet, kommer en ny tjänsteperson att rekryteras.   

Hemtjänst                                                                                      

Diskuterades bl a långa resvägar vid hemtjänstens omorganisation.   

Krisberedskap                                                                                

Diskuterades kommunens krisberedskap som endast diskuteras i en 

mindre grupp samt därefter information till berörda. För omvårdnads-

boende finns t ex vattenförsörjning, batteri för ellagring, mobila elverk, 

kylning sommartid mm    
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