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Minnesanteckningar från möte med kommunala rådet för funktionsnedsatta

Dag: 2019-02-21

Tid: 14.00 - 16.00

Plats: Rådhuset, Rådhussalen

Närvarande: ( markerade med X)
x Adina Nilsson HFK Karlshamn, Snäckan i Karlshamn
x Carola Brorsson HFK Karlshamn, Reumatikerna
x Christina Kullebacka HFK Karlshamn, RTP Karlshamn västra
x lngmar Akesson HFK Karlshamn, IFA Karlshamn

lngrid Christensson HFK Karlshamn, Astma & Allergi-förbundet &
Barndiabetesfonden

x Kerstin Johansson HFK Karlshamn, FUB Karlshamn
Kerstin Lidesjö HFK Karlshamn, Neuroforbundet
Leif Andersson HFK Karlshamn, Demensforbundet

x Maj-Lis Aström HFK Karlshamn, Barndiabetesfonden
Marie Malmqvist HFK Karlshamn, RBU Blekinge
Mona lngvarsson HFK Karlshamn, SRF Karlshamn

x Monika Bengtsson HFK Karlshamn, SRF Karlshamn
Sven Thörn HFK Karlshamn.DHR Karlshamn

x Yvonne Forssell HFK Karlshamn, RBU Blekinge

Lennart Lindqvist HFK Karlshamn, DHR Karlshamnx

Kom mu nstyrelsen och Förtroendevalda
x Per-Ola Mattsson Ordförande Kommunstyrelsen
x Mats Dalbom 1.e vice ordforande Kommunstyrelsen

Magnus Gärdebring 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
x Bengt Jensen Ledamot (MP)
x Britt Jämstorp Ledamot (KD)

Tjänstemän och inbjudna gäster
x Gunilla Appelquist Sekreterare, Omsorgsforvaltningen
x Bert Bengtsson Anhörig-och PR|O-samordnare
x Daniel Svensson Samordnare Östersjöfestivalen
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1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Ola Mattsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare
Carola Brorsson, HFK, utses tilljusterare

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

4. Föregående minnesanteckningar
lnga synpunkter på föregående minnesanteckningar för kommunala rådet för
funktionsnedsatta 2018-12-12

5. Nya Hemsidan
Projektledare Maria Rennemark skulle visat Karlshamns nya hemsida som ska
lanseras den 6 mars. Då den har stängts ner infor lansering kommer man inte
åt domänen, visningen utgår därför.

Maria Rennemark har tidigare presenterat den nya hemsidan för några
ledamöter från KRF och de har varit positiva till den nya strukturen på
hemsidan.

Sekreterare Gunilla Appelqvist påminner ledamöter som ej skrivit på
godkännande att Kommunen får publicera namn på hemsidan att skicka in
medgivande till Omsorgsförvaltningen, Gunilla Appelqvist. Det går bra att
skicka in via mail, post eller lämna in det till servicecentret på rådhuset.

6. Anhörigstöd - Schvung - måltidsträffar
Anhörig- och PRIO samordnare Bert Bengtsson informerar om sina
arbetsuppgifter.

Det finns sex träffpunkter runt om i kommunen, i Mörrum, Svängsta, Hällaryd,
Asarum och två icentrum Gustavsborg och Björnabacken.

Träffpunkter är en mötesplats där man vill bjuda in till social samvaro,
upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis bidra till att nya
vänskapskontakter knyts. Varje träffpunkt har ett eget program med aktiviteter
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På träffpunkterna händer det något varje vecka, på vissa händer det något
varje dag. Alla program på träffpunkterna är öppna för alla medborgare i

kommunen.

Träffpunkterna bedrivs av omsorgsförvaltningen men det är olika
organisationer och frivilligarbetare som är arrangörer av verksamheten.
Träffpunkterna bygger på frivilliga insatser från besökarna - deras insats är
betydelsefull.

Att vara frivillig innebär att du engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få
lön. Som frivillig gör du en insatts för en medmänniska. Hur mycket man vill
bidra med bestämmer man själv. Det finns alltid plats for en frivillig
medarbetare till - alla behövs, varje insats är viktig, oavsett omfattning.
Om du vill veta mer, har några frågor eller vill anmäla dig som frivillig -
kontakta PRIO- och anhörigsamordnaren.

Varje år erbjuder Omsorgsförvaltningen tillsammans med frivilliga och frivilliga
organisationer sommarvistelse för äldre på Sörgården. Erbjudandet vänder sig
till de som bor i ordinärt boende och särskilt boende i Karlshamns kommun.
Här får man en mojlighet att komma ut och få några sköna dagar ute i naturen
med diverse aktiviteter tex hästskjuts, skogspromenad, fiske, gemenskap och
en massa andra aktiviteter.

Under 2018 som var 10 gången erbjöds även övernattning, Sörgården
aktiviteter är under 2 veckor - 8 dagar. 200 gäster deltog 2018.

Schvung - ett samverkansprojekt

Seniorerna for liv och lust är ett samverkansprojekt emellan Karlshamns
kommun, arbetsförmedlingen och Schvung, för att öka sysselsättningen och ta
till var på människors potential, skapar ett ökat intresse för omsorgsyrket samt
minska den psykiska ohälsan band äldre.

Tillsammans men en styrgrupp som består av förvaltningschef för arbete och
välfärd Thomas Svensson, förvaltningschef for omsorgen Torill Skaar
Magnusson och lntegrationsstrateg lngmar Holgersson har man startat detta
samverkansprojekt.

Schvung består av 7 st personer, de är anställda på ett år under tiden 3 dec
2018 t.om 2 dec2019. Arbetsgivaransvaret har Arbetsmarknadsenheten
Karlshamns kommun. Schvung har hanledaransvar for dessa.
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Schvu ng försöker skapa fram gån gsri ka förä nd ri ngsprocesser för i nd ivider,
organisationer och samhälle.

Senior - för liv och lust ska motverka ensamheten hos äldre, sjuka och
funktionsnedsatta genom att sätta guldkant på vardagen.

ldag lever vi längre samtidigt som vi vet att ensamheten bland äldre ökar,
många anhöriga är oroliga for sina äldre foräldrar eller släktingar.

Schvung försöker minska ensamheten genom social tid, aktiviteter och
middags- bubblorna.

Är du senior eller anhörig till en senior Karlshamn, kan du under 2019 boka
kostnadsfri socialt tid for att bryta din eller en anhörigs ensamhet. Schvung
hjälper till att bryta ensamheten genom att skapa glädjefylld och social tillvara.

Schvung försöker se till att samma person kommer till dig vid varje tillfälle som
du bokat. Du kan boka upp 2 timmar i veckan till olika sociala aktiviteter, du
bestämmer aktivitet ni ska göra.

Exempel på aktiviteter
o Promenad
. Spela spel
o Handling
. Fika
. Social samvaro
o Hjälp/sällskap till en träffpunkt
o Middagssällskap

Ring 0708 - 61 59 17 och boka eller om du vill veta mer om
samverkansprojekt.

Den 6 februari startar i samarbete med kostenheten och Schvung ett projekt
med middagsträffar på Svängsta träffpunkt, varför äta ensam om du kan få
sällskap.
Schvung kommer att ha personal på plats som tar emot maten som levereras
dit från kostenheten. Personalen kommer att servera maten vid dukat bord.
Anmäl dig innan på 0708 - 61 59 17. Lunchkostand 49 kr per portion.
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När samverkansprojektet Seniorerna för liv och lust har pågått ett år hoppas
Schvung
o Att 100o/o av seniorerna

o upplever ökad social samvaro
o upplever att aktiviteter som anordnas varit passande efter deras behov
o känner delaktighet och förbättrade livskvalitö

o Fler känner till träffpunkterna och vad som sker där
o Att fler lunchställen skapas på träffpunkterna.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något som ökar dramatiskt.

Blekinges 5 kommuner och landstinget har gemensamt tagit fram en
handlingsplan. Där man försöker forebygga och arbeta främjande genom att
ha samma information på samtliga kommuners hemsida. På hemsidorna finns
en egen ikon/flik som är lätt att hitta där man får bra information och hjälp om
psykisk ohälsa.

Olika insatser/aktiviteter genomförs tex psykiatriveckan som är v. 41 , denna är
länsgemensam men även kommunsspecifik.

2018 inleddes Psykiatriveckan i Blekinge den 8 oktober. I Karlshamn invigdes
den av kommunalråd Per-Ola Mattsson som berättade om sina egna
erfarenheter hur man kan hamna i en paniksituation. Alla har vi olika
smärttrösklar, både fysiskt men också psykisk smärta. Detta är något som är
viktigt att prata öppet om.

Efter invigningstalet i Rådhussalen, kunde man delta i små korta foreläsningar
o Kultur & Hälsa - Mona Tiwe
o Psykisk hälsa i arbetslivet - Gert Månsson
o Våld i nära relationer - Jonna Welander

I foajen till rådhuset kunde man ta del av information från många olika
organisationer samt från kommunens enheter, tex mellanvården,
kvinnojouren, NSPH, Navigartorcentrum.
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MHFA (Mental Health First Aid) - Första hjälpen till psykisk hälsa

Blekinge har utbildat 20 stycken instruktörer i Karlshamn finns det tre
instruktörer som ska i sin tur utbilda "Första hjälpare".

De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en
livshotande situation. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut
kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpen-program vid olika psykiska
kristillstånd.

Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom att ökade
kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Genom
att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man forhindra att
ti llstå ndet forvärras el ler förbättra möj I i g heterna ti I I ti I lfrisknande.

Blekinge kommer inom kort att anställa en länsgemensam Brukarsamordnare
som ska starka brukarinflytandet och fungera som ett brukarårs for Blekinges
samtliga kommuner.

Kontakt uppgifter:
Anhörig-och PRI O-samordnare
Bert Bengtsson
tele: 0454 - 56 33 37
e-post: bert. bengtsson@karlshamn. se

7. östersjöfestivalen
Samordnare for Östersjöfestivalen Daniel Svensson, informerar om
Östersjöfestivalen.

Östersjöfestivalen, eller Karlshamn Baltic Festival som den numera officiellt
kallas, startade 1966. Från början handlade det om en relativt blygsam
sommarunderhållning i Kollevik. 1967 Utvidgades festen, namnet var då
Festival 67. Scenen detta är var placerad i Vägga fiskehamn. Arrangemanget
växte och 1968 tog kommunen över och festivalen flyttades in till stadens
centrum. Festivalparaden tillkom och underhållningen på scenen blev större,
stadens centrum blommade och festivalen utvecklades till en verklig folkfest.
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1985 bjuds Sovjets ambassadör Boris Pankin ombord på bogserbåten
Karlshamn. Många ställer sig frågan om Boris Pankin känner tull att det är just
bogserbåten Karlshamn som drog bort den Ryska ubåten U-137 från grundet i

Gårsefjärden 1981.

1987 kommunen satsar 200 000 kronor på en tv inspelning från Baltic Song
Festival. I kvällsposten ställer sig en insändare frågan om artisterna är
amatörer som blivit över från Eurovisionsschlagerfestivalen och klankar ner på
ljudmixen.

1991 stod Carola Häggkvist på scenen under onsdagskonserten.

2016 genomfördes Baltic Song festival for sista gången. Adam Douglas från
Norge segrade.

Artister som har medverkat i Baltic Song Contest
. 1992 Peter Jöback
o 2002 Nanne Grönvall
. 2008 LaGaylia Frazier
o 2009 Jan Johansen
. 2010 Molly Sandön
. 2011 Py Bäckman
. 2013 Miriam Bryant
o 2014 Caroline Wennergren

Artister som medverkat på onsdagskonserten
. Ulf Lundell 1994,1999, 2009
. Sven-lngvars 1996, 2011,2015
o Tomas Ledin 2001,2003
. Magnus Uggla 2002,2008,2017
o Lena Philipsson 2006
. Veronica Maggio 2011
. KENT 2012
. Måns Zelmerlöw 2016

Östersjöfestivalen hålls alltid under vecka 29. Festivalen börjar officiellt på
onsdagskvällen med en eller flera stora artister som uppträder från stora
scenen på torget. Festivalen slutar natten mellan lördagen och söndagen.
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De senaste åren har närmare en kvarts miljon besökare invaderat Karlshamns
gator och torg under festivaldagarna. Musik - från jazztill sambarytmer - är
huvudingrediensen i folkfesten. Festivalarrangörerna har också av tradition
goda förbindelser med länderna i öst och då i synnerhet när det gäller kultur.
Detta har resulterat i att festivalen bland annat förgyllts med utställningar av
ryska konstskatter, som till exempel ikoner och konstverk målade av
världsberömda ryska impressionister.

Festivalen 2019

Organisation 2019f;'d#i
E#h.E

Bllu$tdlhlll3 -..1

I T'T9

,. Ärtropgara&r6 .,.

xrl{llsltufrlod EI i{10

Ekonoml

Sponcorrr

A B c

Tarpm ndErdr*r l,lrrikpt'rrrr K.nrlGrt! r/A lnla

smfrmlr F{rtnfrd[d Kultuhinm,l

t

I

!



Karlshamns
kommun

Aktiviteter
. Onsdagskonsert
o Smakfestival
o Festivalparad
o Barnfestival
o Bilutställning
. Musik på stan
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Tillgänglighet på festivalen är något som man tänker på och försöker att hela
tiden att förbättra.

Det man gjort hittills är:
o Handikapp plats vid torgscenen och Rosengården
o Ramper till scenerna
o Extra handikapps toaletter
o Parkeringar
. Fria gator så det är lätt att ta sig fram

Bilutstollning
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Yvonne Forsell tar upp underhållningen på festivalen. För att synliggöra
funktionsnedsättning kanske man ska bjuda in några med funktionshinder tex
rullstolsdansare, musiker med funktionsnedsättning eller teatergrupper.

Kontaktuppgifter:
Samord nare Oste rsjöfestivalen
Daniel Svensson
Tele: 0454 - 816 31

e-post: daniel.svensson@karlshamn.se

8. övriga frågor
Ordförande Per-Ola Mattsson har stämt med nämnderna angående
önskemålet att återinfora Boråd och Skolråd.

a

a

Råden kommer att återinföras och sammanträden kommer att ske 3
gånger per år i respektive råd.

Yvonne Forssell meddelar sekreterare Gunilla Appelqvist namn på de
som väljs att representera HFK i de båda råden. Gunilla Appelqvist
vidarebefordra namnen till Per-Ola Mattsson - Borådet och till Mats
Dalbom - Skolrådet.

KRF -Kommunala rådet for funktionsnedsatta kommer sammanträda två
gånger per år och ta upp övergripande frågor.

KRF bokade mötestider behålls för att göras om till rådens möten, mer
information kommer inom kort.

Sekreterare Gunilla Appelqvist delar ut inbjudan från Centrumföreningen
Karlshamn till Zonmöten.
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Carola Brorsson, HFK Karlshamn,
Reumatikerna

9. Avslutning
Ordförande Per-Ola Mattson avslutad mötet och tackar alla närvarande.

Ordförande Justerare

Pör-Ola


