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Plats och tid: Torsdag den 23 maj kl 13:30 - 15:30 Rådhussalen, Rådhuset
Karlshamn

Deltaqande: (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med
xx).

Ledamöter Ersättare

Pensionärernas Riksorganisation
Karlshamns Pensionärsförening
x Solveig Malmgren

lF Metall PRO Västra Bleking
x Christer Martinsson

Asarums Pensionärsförening
lnga Evaldsson

Mörrums-Elleholms Pensionärsförening
x Hans-Erik Samuelsson

Svängsta Pensionärsfören i ng
x Rolf Karlsson

Hällaryds-Aryds Pensionärsförening
x Anna Lisa Svensson

SPF Bodekull i Karlshamn
x Kerstin Kivioja

SPF Mörrum
lnga George

SPF Hällaryd - Aryd
x lnga Johnsson

Sveriges Pensionärers Riksförbund
x Ellen Kragh

Ri ksförbu ndet pe nsionä rs geme ns kap
x Carl-Gunnar Madestam

x Gertz Olsson

Yngve lsacsson

Karin Jeppsson

x Sten Johansson

Diez Nobach

Birgitta Jönsson

x Paul Hedlund

xx Anita Winfridsson

lngrid Berlin

x Karin Graveley

Anna-Lena Ottosson

Svenska Kommunal pensionärernas förbund
x Eva Johansson lnger Johansson
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Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden

Per-Ola Mattsson, ordförande kommunstyrelsen
Mats Dahlbom, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Leif Håkansson, ordförande omsorgsnämnden
Monika Nobach, 1:e vice ordforande omsorgsnämnden

Tjänstemän och inbjudna gäster
x Ola Karlsson, gatuingenjör
x Per Olsson, trafikhandläggare
x Thomas Nilsson, fritidschef
x Sommartoppen, Hampus, Lovisa, Joel och Felix, estetiska

programmet Vägga skolan.
x Gunilla Appelquist, sekreterare

Vid sammanträdet behandlade ärenden: S 1 - S I

Tid för iusterinq:

Justeringsledamöter
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Mattsson
Ordförande

Vid protokollet

illa Appelquist

Sten Johansson
Justerare
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52 Val av justerare till dagens protokoll
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54 Sommartoppen presenterar sig

55 Trafik och gata

56 Fritid och anläggningar

57 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 6 maj

Ss Äldredagen

Sg övriga frågor
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51 Godkännande av dasordninq

Kommunala pensionärsrådets beslut

att godkänna dagordningen.

Sammanfattning
Kallelse med dagordning till dagens sammanträde har skickats till samtliga
ledamöter och ersättare.
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52 Val av iusterare till daqens protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

att utse Sten Johansson, Mörrums-Elleholms Pensionärsförening

att justera dagen protokoll.

Sammanfattning
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sten Johansson,
Mörrums-Elleholms Pensionärsförening.
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53 Föreqående protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
lnga synpunkter lämnas med anledning av föregående protokoll för
kommunala pensionärsrådet 201 9-03-28
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54 Sommartoppen presenterar sig

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Fyra skolungdomar, Hampus, Lovisa, Joel och Felix från Vägga gymnasieskola,
estetiska programmet presenterade sig som sommartoppen.

Fem skolungdomar jobbar med ett sommarjobbs projekt, dessa fem har valt att jobba
med teknik for äldre.

De kommer under tre veckor, v 25- 27 , att hjälpa, undervisa pensionärer i digital teknik
för att motverka utanförskapet.

Sommartoppen kommer att bl.a. besöka Karlshamns kommuns träffpunkter för att
hjälpa/undervisa t.ex. hur sociala medier, bank-id, sökfunktioner, tips på bra och
nyttiga hemsidor mm då främst på mobiler och läsplattor.

Platser, tider och datum for träffarna är inte helt fastställda, anhörig-och PRIO-
samordnare, Bert Bengtsson håller på att sammanställa aktiviteterna.

Bokningar av sommartoppen görs via mail till Lovisa
lovisa.wahlfriedwikinqsson@utb. karlshamn. se

Ordförande Per-Ola Mattsson informerar att man även kan få hjälp med teknik på
biblioteken.
Seniorernas hus och studieförbunden har utbildningar iteknik.
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55 Trafik och qata

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Trafikfrågor - Gatuingenjör Ola Karlsson samt trafikhandläggare Per Olsson
presenterar sig och informerar och svarar på trafik och gatufrågor.

I Karlshamn kommun finns ca 700 parkeringar. I centrum får man parkera där
det finns en parkeringsskylt. Det är viktigt att man tittar på skylten eftersom den
visar hur länge man får stå och om man ska betala en avgift.
Utanför centrum får man stå på de kommunala gatorna i 24 timmar.
Undantaget är om det finns en P-skylt med tilläggstavla som anger att
parkering bara är tillåten mellan vissa tider.

Parkeringsförbud
Måndag-torsdag mellan kl 07.00 och 09.00 är det parkeringsförbud på vissa
gator i centrum. Detta framgår antingen genom vägmärken i gatukorsningar
eller genom dekaler på parkeringsautomaterna.

Tidsbegränsningar
I blå zon är p{iden 24limmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14.
I grön och röd zon är p{iden 2 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14
Avvikelser kan förekomma inom zonerna.

Så här mycket kostar det att parkera i Karlshamns kommun
Torget 10 kr/tim
Röd zon 6 kr/tim
Grön zon 4 krltim
Blå zon 2krltim
Resecentrum 1 4-dygnsparkering 1 kr/tim

Har man tid kvar på din parkeringsbiljett kan den användas i samma zon eller
zon med lägre avgift.
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Fort. $5 Trafik och gata

Handikapptillstånd
Karlshamns kommun har ca 35 handikapps parkeringar Har man
handikapptillstånd får man stå parkerad itre timmar på parkeringen oavsett
parkerings hänvisning.

Nygårdsvägen
Nygårdsvägen, Mörrum kommer parkeringsförbudet att förlängas. Skyltar är
beställda och kommer att sättas upp inom kort.

Parkeringsskiva - parkeringsavgift
Karlshamns stad är för stor for att parkeringsskiva skall fungera, parkering
skiva passa lite mindre städer.

I Karlshamns finns det både gratis och avgiftsbelagd parkering. Man kan
betala med mynt, kort eller mobiltelefon via appen Easy Park eller SMS park

Avgiftssystem är uppbyggt på att parkeringsplatserna nära besöksmål i

centrum är dyrare än de som ligger utanför stadskärnan.
På varje parkeringsautomat så framgår det tydligt vilken taxa som gäller för p-
avgiften. Parkeringsavgiften täcker underhåll och drift av parkeringarna.

Easy Park
Under Easy Park hemsida kan man lätt ladda ner appen och registrera ett
konto som man sedan kan använda vid all avgiftsbelagd parkering i

Karlshamn.
Easy Parks hemsida här: https://easypark.se/

SMS Parkering
Under SMS Park hemsida kan man lätt ladda ner appen och registrera ett
konto som man sedan kan använda vid all avgiftsbelagd parkering i

Karlshamn.
SMS Parks hemsida här https://smspark.se/

Busshållplatser
Karlshamns kommun har avtal med Blekinge trafiken om busstrafiken

Generellt är det så att Karlshamns kommun står för marken och vägen och
Blekinge trafiken står för vindskydd, bänkar mm.
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Väder/vindskydds placering skall vara så att man inte behöver korsa en
cykelbana för att stiga av eller på bussen, detta för att undvika att man blir
påkörd av en cyklist. Väder/vindskydd behöver en viss markyta och kan därför
bara placeras på ställen som tillåter detta. Trottoaren måste vara tillgänglig och
framkomlig för övriga gångtrafikanter.

Ola Karlsson och Per Olsson tar med sig de önskemål som framkom om
bänkar och väder/vindskydds och förmedlar dessa till Blekingetrafiken.

Bänkar
Önskemålen och synpunkter om att fler bänkar placeras ut och att de placeras
så tätt att man kan se var nästa bänk finns tar Ola Karlsson och Per Olsson
med sig.
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s6 Fritid och anläqqninqar

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Fritid och anläggningar i Karlshamns kommun- Fritidschef Thomas Nilsson,
Presenterar sig och informera om fritidsenhetens arbete.

Fritidsenhetens består av fritidschef Thomas Nilsson som har ansvarsområde
idrottsanläggningar mm, fridtidskonsult Sara Widesjö som ansvarar för
fakturor, fiskekort, lotteritillstånd, bidrag, pensionärsverksamhet, friluftsliv mm
och föreningskonsult Peter Larsson som ansvarar för bidra, bokningar,
arrangemang, stadsteatern mm.

Våra medborgare är mest aktiva i 11 årsåldern, då håller man på med många
olika aktiviteter, därefter dalar fritidsaktiviteterna dock ser man en ökning vid
45 års ålder.

Tittar man på utvecklingen deltagartillfällen 2009-2015 på de tio största
idrotterna så är det bara gymnastiken och simidrotten som ökar. Det ser ut på
samma sätt i hela landet.

I Karlshamn satsar man på unika små idrotter tex skateing, swimrun, parkour,
hinderbanelöpning mm.

Hitta ut
Arets upplaga av hittaut innehåller en hel del nyheter och nya spännande
områden. Kartan har delats ut i brevlådan om man bor i Karlshamns kommun
men finns även att hämta på biblioteket, turistbyrån eller på rådhuset.
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Fort $6 Fritid och anläggningar

ARK 56
ARK 56 - Eriksberg är en hållbar led genom Blekinge

"Arkipelagrutten" är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och promankter
genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Arkipelagrutten är ett nätverk av följande leder:
1) en vandringsled genom halva området och ett flertal kortare vandringsrundor
2) en cykelled genom hela området
3) en sammanhängande kajakled utmed nästan hela områdets kust
4) en båt- och segelled som inkluderar både en huvudrutt till de mest utvecklade
gästhamnarna men även utflykter till omhuldade naturhamnar och speciella platser

Arkipelagrutten består av flera "nav" som är mötes-, informations- och serviceplatser.
På naven möts flera av lederna så att det blir möjligt att växla färdsätt. Vid de flesta av
dessa knutpunkter finns dessutom bemannad service för övernattning, måltider och
information.

De 13 naven är följande:
. Mörrum
. Karlshamn (Väggahamnen)
. Tärnö
. Järnavik
. Ronneby Ekenäs
. Hasslö (Garpahamnen)
. Aspö (Lökanabben)
. Sturkö (Bredavik)
. Karlskrona (Stadsmarina)
. Senoren (Brofästet)
. Stenshamn
. Torhamn
. Kristianopel

Å/, q-,
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Fort $6 Fritid och anläggningar

Aktiviteter för pensionärer

Gymnastik, rörelse till musik

Måndagar kl 10.00 på Folketshus, ledare är Johanna Jonsson från väggabadet.
Måndagar kl 14.00 på Asarums fritidsgård/loftet, ledare Kerstin Hansson PRO.

Kostnaden är 50 kr per termin.
Man kan börja när det passar en själv och man behöver inte anmäla sig innan.

Bänkar
Onskemålen och synpunkter om att fler bänkar placeras ut och att de placeras
så tätt att man kan se var nästa bänk finns och att skyltar sätts upp där det står
hur långt det är till nästa bänk tar Thomas Nilsson med sig.

Ramp
Ramp vid vita skolan Asarum, ärendet är lämnat till fastighet

Laxvallen Mörrum
Önskemål om bod till förvaring, nyckel till toalett, papperskorgar mm tar Thomas
Nilsson med sig, återkommer.

Kommunala badplatser
Under badsäsongen tas vattenprover ungefär var tredje vecka på våra kommunala
badplatser för att säkerställa att det är bra badvattenkvalitet

I Karlshamn finns följande kommunala badplatser
r Elleholms badplats är omgiven av vacker natur med klippor, gamla ekar och

beteshagar. För barn finns en grundare badvik med sandstrand och på djupare
vatten finns en brygga. Blekinges största träd, en ek, växer vid badplatsen. Här
finns dessutom en öppen plan för bollspel och lekar samt flera grillplatser och
toalett

Hjärtstartare
Flera hjärtstartare kommer att placeras ut bla på Fritidsgården i Asarum, den kommer
att placeras utomhus. Även hjärtstartaren vid tennishallen kommer att flyttas ut.

Onskemålen om hjärtstartare på fler allmänna platser tar Thomas Nilsson med
sig.
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r Froarpålands badplats här finns en mindre sandstrand, flotte och toalett

o Kolleviks badplats. På badplatsen finns sandstrand, flera bryggor, grillplats,
toalett och omklädningsrum. Från Karlshamn centrum går cykelväg ut till
Kollevik. Kiosk och servering finns vid campingen.

. Köpegårda utanför Aryd, här finns sandstrand, brygga, grillplats och toalett.

. Lilla Öjasjön. Området ligger naturskönt och i sjön växer röda näckrosor. På
badplatsen finns bryggor, trampolin, omklädningsrum, grillplats och toalett.

. Långasjön, vid Långasjöns camping och stugby ligger kommunens största
insjöbad. Här finns sandstrand, bryggor, ramp, grillplats och toalett. Kiosk och
servering finns vid campingen.

. Nytäppets badplats, Matvik. Här finns sandstrand, brygga, trampolin, toalett
och grillplats.

. Stilleryds Sandvik ligger en naturskön badplats med långgrund strand. Här
finns brygga, grillplats och toalett.

r Trehörnan ligger i skogen, längs den så kallade kulturvägen mellan Märserum
och Halahult. Trehörnan är en klarvattensjö och har därför bra siktdjup. På
badplatsen finns brygga och toalett.

. Vägga havsbad är en stadsnära badplats med sandstrand och grönytor.
Badplatsen ligger också i nära anslutning till Väggabadet, strandpromenaden,
kalbadhuset och padelbanorna.

Stärnö badplats har en långgrund sandstrand med bryggor och klippor. På

badplatsen finns också grillplats och toalett. lnom området finns vacker natur

och flera vandringsstråk.
Svartasjön, som fått namnet av det mörka vattnet, ligger naturskönt strax
utanför Hällaryd. Här finns bryggor, toalett och grillplats.

Ällholen ligger i ett lugnt och naturskönt område norr om Svängsta. Här finns
en bryggor, omklädningsrum, grillplats och toalett.

Kommunalhuset Hällaryd
Frågan om varför Kommunalhuset i Hällaryd ska rivas. Det kostar för mycket att
underhålla. Marken kommer att användas till att bygga nya lägenheter på då det
saknas bostäder i Hällaryd.

a

a

a
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57 Fråqor som inkommit från KPRs förmöte den 6 mai

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

a) Hur långt har frågan om reseersättning/arvode kommit?

Sammanfattning
Ordforande Per-Ola Mattsson meddelar att det inte är klart,
arvodeskommitt6n tittat på frågan.

b) Vi kan inte förstå varför undersköterskor ska städa på särskilda boenden.
Det tar tid från den lilla guldkant på tillvaron som undersköterskorna idag
kan bidra med, t.ex ta ut boende på promenad, plocka vilda blommor, prata
etc. Låt varje personalgrupp göra vad de är utbildade till. Ska städarna
sägas upp och gå ut i arbetslöshet?

Sammanfattning
Verksamhetschef for särskilt boende, Johanna Johansson Dansdotter svarar på
frågan. Undersköterskorna städar endast de boendes lägenheter (med något
undantag). Städningen genomförs tillsammans med den boende, efter den
boendes förmåga och skapar stor möjlighet till dialog och samvaro.
Städpersonalen tillhör en annan verksamhet så jag kan inte svara på hur de
hanterar ev övertalighet.

KPR önskar att Johanna Johansson Dansdotter kommer till KPR till kommande
möte.
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c) Varför har anhöriga till boende fått besked om att de ska införskaffa en
dammsugare till varje boende före I juni? Rummen har inga städskåp, ska
en dammsugare stå i hörnet på varje rum och skräpa/vara i vägen? Vi
anser att varje avdelning ska införskaffa en dammsugare för att användas
på hela avdelningen.

Sammanfattning
Verksamhetschef för särskilt boende, Johanna Johansson Dansdotter svarar på
frågan. Som hyresgäst håller man själv med stämantrustning. Vårt förslag är
dock torrmopp istället för dammsugare. Det är vad städpersonalen använder
idag. Att ha en gemensam dammsugare eller torrmopp är olämpligt utifrån
hygiensynpunkt.

KPR önskar att Johanna Johansson Dansdotter kommer till KPR till kommande
möte.

d) I reglemente för KPR står "Kommunens företrädare ska informera rådet om
planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation som berör de äldre och därmed inhämta synpunkter och
förslag i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning."
KPR bör vara en remissinstans så att "inhämta synpunkter och förslag i så
tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning" verkligen blir
möjligt. KPR ska inte bara vara en ömsesidig informationsväg när beslut
redan tagits. T.ex har de ändringar ang under-sköterskornas
arbetsuppgifter på särskilda boenden kommit via pressen, inte på KPR-
möte och i pressen verkar det redan beslutat.

Sammanfattning
KPR önskar att de får delta i diskussionerna som rör äldre på ett tidigt stadie så
att de kan vara med och påverka.

Ordforande Per-Ola Mattsson tar upp frågan med Leif Håkansson, ordförande
omsorgsnämnden.

,4/,
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Fort $7 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 6 maj

e) Enligt flera undersökningar är det känt att äldre ofta lider av undernäring,
något som påverkar hela deras liv, kan vara orsak till fallolyckor som ger
benbrott, bensår och andra sjukdomar/vårdbehov.
Vi anser att Karlshamn borde anställa en dietist inom Äldreomsorgen. Det
är stor skillnad på vad som är lämplig kost för äldre och
t.ex. skolungdomar. Äldre äter en mindre mängd mat, behöver många små
måltider fördelade under hela dygnet. Enligt vår kännedom har en kostchef
140 högskolepoäng i ekonomi, en dietist 140 högskolepoäng i näringslära.
Det förklarar vilka prioriteringar en kostchef resp. dietist gör. Det har visats
sig att genom ex. tillsätta en smörklick i gröten, en klick äppelmos eller
lingon och servera med gräddmjölk så kan en liten portion serveras och bli
uppäten men leverera mer näring än den ordinarie grötportionen. Många
förlorar sin aptit pga ålder, medicinering, sjukdomar, svårigheter att äta. Då
är det viktigt att små, lockande portioner mättade på nyttigheter serveras
flera gånger på dygnet i olika format.

Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar på frågan.
Vi samarbetar med kostenheten i utvecklingsfrågor kring mat och måltidsmiljö,
mäter nattfasta osv. Vi har mellanmål och även nattmackor om det behövs.
Näringsberikning görs utifrån ett indivimanellt behov, vi har riktlinje och rutiner för
att riskbedöma risk för undernäring och hur vi ska arbeta med det.

KPR önskar att Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson kommer till KPR till
kommande möte samt kostchef Christina Nilsson.
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58 Ätdredaqen

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Aldredagen 2019

Den 14maj hade äldredagskommittön sitt andra möte inför äldredagen 2019.

I Aldredagskommiten ingår sekreterare Gunilla Appelquist,
verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvist, anhörig-och PRIO-samordnare Bert
Bengtsson, samt ledamöter från KPR, lnga George SPF Mörrum, Birgitta
Jönsson Hällaryds-Aryds Pensionärsförening, Ellen Kragh Sveriges
Pensionärers Riksförbund och Eva Johansson Svenska Kommunal
pensionärernas förbund.

lnbjudan är utskickad till utställare och till dags datum har 4O{alet utställare tackat ja.
Påminnelse kommer att gå ut till de som ej svarat i början av sommaren samt i början
av augusti. Alla utställare kommer att få mer information om tider och annan praktisk
information i slutat av augusti.

Öppettiderna för allmänheten kommer att vara 12.30 - 15.30.

Kaffeserveringen kommer att vara som förra året nere till play house. KPR bemannar
serveringen och Birgitta Jönsson organiserar personer och scheman. Kaffet kommer
att beställas ifrån kostenheten och komma färdigt till äldredagen. Kostnaden för kaffe
och kaka kommer betalas med de pengar som KPR fått i anslag
från omsorgsnämnden. Kaffe personalen plockar fram kakor och servera kaffe.

I år kommer vi att ha praktiska information nere på Playhouse, välfärdsteknik kommer
att visas fysiskt, Thomas Wijk SjukgymnasUfysioterapeut kommer att visa
sjukgymnastik och övningar. Kostenheten kommer att presentera olika kostförslag för
äldre samt dela ut recept. Alla detaljer är inte riktigt klara ännu så justeringar kommer
eventuellt att göras.

lngången kommer att vara igenom porten, där kommer KPR och eventuellt någon från
omsorgsförvaltningen att hälsa besökarna välkomna. Närvarokuponger och pennor
kommer att delas ut.
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Fort $8 Älderdagen

Önskeambulansen, cykeln för äldre, brandkåren, Stigmännen och någon mer som
visar utomhusaktiviteter kommer att vara placerade på innergården.

Då deltagandet i tipsrundan är lågt ijämfört med antal besökare, kommer vi i år att
testa närvarokuponger som delas ut till besökarna vid ingången, man fyller i namn och
telefonnummer. lngen behöver gå en tipspromenad och svara på frågor för att få delta
i utlottningen av vinster. Kupongerna kommer att samlar in på minst tre olika ställen
som kommer att vara väl synliga. Dragning av kuponger kommer att ske av
äldredagens kommitt6 måndagen efter äldredagen dvs den 16 september 2019. Alla
vinnare kommer sedan att meddelas per telefon.
Vinster kommer att bestå av skänkta promankter från utställarna och kommunens
näringsidkare. Alla sponsorer namns anslås på en sponsor affisch på äldredagen.
Vinster har redan nu inkommit tex diverse presentkort med olika värde, brandsläckare,
väskor, böcker mm.
KPR medlemmar hjälpa åt att samla in dessa. De skänkta vinsterna lämnas in
till sekreterare Gunilla Appelquist som ser till att fördela dem i vinstpåsarna.
Service centret på kommunen hjälper till med utlämningen av vinsterna.

Affischer kommer att tryckas upp och skickas ut till alla KRP ledamöter för spridning
över stan. Sekreterare Gunilla Appelquist ser till att utställare, hemsidan, pressen får
kännedom om äldredagen.

Försäljning av grillad korv kommer Karlshamns handbollsklubb att stå för i år

Om någon har förslag/önskemål på utställare går det bra att höra av sig till någon i

äldredagskommittön eller till Gunilla Appelquist, tel 0454 - 817 22 eller marl
gunilla.appelqvist@karlshamn. se
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59 övriqa fråqor

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Sekreterare Gunilla Appelqvist delat ut broschyrer om Sommarvistelse
för äldre 2019.

För elfte året i rad bjuder Omsorgsnämnden in till sommarvistelse för
äldre. Erbjudandet vänder sig till personer som bor i ordinärt och
särskilt boende i Karlshamns kommun och syftar till att ge dem
möjlighet att få några sköna sommardagar mitt ute i naturen. Anhöriga
och närstående är också välkomna.

Sörgården erbjuder dagvistelse under vecka 34 och 35.

Sörgården ligger cirka en mil norr om Karlshamn, vid sjön Sörgölen.
Här finns två större hus med gemensamhetskök och samlingslokal.
På Sörgården finns en swimmingpool, niohåls minigolfbana, boulebana
samt flera mindre bollplaner. Här finns även goda mojligheter till
skogspromenader, roddturer och fiske i den närbelägna sjön.

Mer information, priser och intresseanmälan finns i broschyren

Sprid broschyren till era övriga medlemmar i era
pensionärsorganisationer. Behöver ni fler kontakta
anhörigsamordnaren Bert Bengtsson på tele: 0454 - 56 33 37

Region Bleking, många frågor som har tagits upp på KPR möten har
man hänvisat till Region Blekinge. Representanterna i Region Blekinge
har inte återkopplat till KPR förmöte. KPR önskar att vi bjuder in Region
Blekinge till KPR.

a

a

Carl-Gunnar Madestam tar upp frågan om Karlshamns kommuns
budget, och att omsorgsförvaltningen skall spara pengar samt stänga
vissa särskilda boenden. Ordförande Per-Ola Mattson svarar på
frågorna.

a
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Fort $9 Övriga frågor

Det är problem att komma in om man kommer på besök som
anhörig/bekant till Östralycke. Om man är närstående har man tilldelats
en tagg till dörren, men kommer man som besökare fär man ringa på
dörren, personal öppnar då från avdelningen och får komma ner och
öppna. Borde det inte gå att göra på annat sätt.

Nästa förmöte 12 augusti i PRO-lokalen i Mörrum. Anmälan sker till
Hans-Erik Samuelsson eller Sten Johansson, senast två dagar innan
mötet.

Nästa KPR möte 5 september kl. 13.30 iArydssalen, Rådhuset.
Kallelse skickas ut innan mötet. Till mötet kommer Länsförsäkringar för
att informera samt Marie Hemming för att informera om Senior i skolan.

Ordförande Per-Ola Mattson avslutade mötet och tackar alla
närvarande.

a
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a
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