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Plats och tid: Torsdag den 5 september kl 13:30 - 15:30 Arrydssalen,
Rådhuset Karlshamn.

Deltaoande: (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
x lnga Evaldsson

Mörrums-Elleholms Pensionärsförening
x Hans-Erik Samuelsson

Svän gsta Pensionärsfören i ng
x Rolf Karlsson

Hällaryds-Aryds Pensionärsförening
x Anna Lisa Svensson

SPF Bodekull i Karlshamn
x Kerstin Kivioja

SPF Mörrum
x lnga George

SPF Hällaryd - Aryd
lnga Johnsson

Sveriges Pensionärers Riksförbund
x Ellen Kragh

Riksförbundet pensionärsgemenskap
x Carl-Gunnar Madestam

Gertz Olsson

Yngve lsacsson

X Karin Jeppsson

x Sten Johansson

x Diez Nobach

x Birgitta Jönsson

x Paul Hedlund

x Anita Winfridsson

XX lngrid Berlin

X Karin Graveley

Anna-Lena Ottosson

Svenska Kommunal pensionärernas förbund
x Eva Johansson lnger Johansson
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X

X

Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden

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

Tjänstemän och inbjudna gäster
x Mats Hellman, Länsförsäkringar
x Marie Hemming, Utvecklingssamordnare Utbildningsforvaltningen -

Senior i skolan,
x Gunilla Appelquist, sekreterare

Vid sammanträdet behandlade ärenden: S 1 - S I

Tid för iusterinq:

J

Håkansson E Johansson
rande Justerare

Vid proto

nilla Appelqu
kreterare

Ä/.



Sida 3 av 23

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
KPR - Kommunala
Pensionsärsrådet

lnnehållsförteckning

S Ärende

Sl Godkännande av dagordning

52 Val av justerare till dagens protokoll

53 Föregående protokoll

54 Länsförsäkringar

55 Senior i skolan

56 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

57 Äldredagen

SS Övriga frågor
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Sl Godkännande av daqordninq

Kommunala pensionärsrådets beslut

att godkänna dagordningen.

Sammanfattning
Kallelse med dagordning till dagens sammanträde har skickats till samtliga
ledamöter och ersättare.

Ordförande för dagens möte är ordförande i omsorgsnämnden Leif
Håkansson.
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52 Val av iusterare till daqens protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

att utse Eva Johansson, Svenska Kommunal pensionärernas forbund

att justera dagen protokoll

Sammanfattning
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Johansson,
Svenska Kommunal pensionärernas förbund.
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53 Föreqåendeprotokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Synpunkter lämnas med anledning av föregående protokollför kommunala
pensionärsrådet 20 1 9-05-23

Carl-Gunnar Madestam, noterar att verksamhetschef för särskilt boenden, och
förvaltningschef Torill Skaar Magnusson samt kostchef Christina Nilsson inte
är på plats på dagens möte vilket var önskvärt från förra mötet.
Verksamhetschef för särskilt boenden har avslutat sin tjänst i kommunen och
förvaltningschef Torill Skaar Magnusson är på tjänsteresa. Förvaltningschef
Torill Skaar Magnusson kommer att närvara på mötet den 28 november där
hon kommer att informera om förändringar som skett inom omsorgen.

Bänkar som sattes upp längs hamnen, plockades bort efter Östersjöfestivalen
Önskvärt att de varit där permanent samt att fler bänkar sätts upp.
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54 Länsförsäkrinsar

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Mats Hellman från Länsförsäkringar informerar om olika försäkringar

Mats Hellman presenterar sig själv. Han har jobbar på Länsförsäkringar sedan juni
2014. Sedan 2018 jobbar Mats Hellman som skadeförebyggande samt inom
grannsamverkan, säker by, skola & föreningar samt internutbildningar.

Länsförsäkringar Blekinge - Historien om bönderna som gick samman för att dela
risken
1782 Kung Gustaf lll reformerar Brandförsäkringen för att tillåta

"Breda de av eldens härjningar en mer säker och skyndsam hjälp"
1843 Brandstodsbolaget i Blekinge bildas
1844 Första försäkringsärendet, en brand i Asarum
1943 Nya försäkringsformer tillkommer. Trafik, vatten och inbrott.
1996 Länsförsäkringar bank och LF fonder bildas.
2008 Länshem fastighetsförmedling startar, numera Länsförsäkringar

fastighetsförmedling
2019 Länsförsäkringar fyller 176 år - och kan det här med förskäringar.

Försäkringar delas upp i två kategorier
Sakförsäkring

r Hem
o Villa, fritidshus, Gård
o Båt
o Fordon - bil, mc, husvagn och traktor

Personförsäkring
r Gravid
o Bam
o Olycksfall
. Sjuk och olycksfall
r Bo kvar - arbetslös, sjukskriven & liv
. Sjukvård
o 60 + (olycksfalls ft)r de som är 60 år)
o Livftirsäkring
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Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd

Rättsskydd - om du hamnar i tvist och behöver advokat

Överfallsskydd - om du råkar ut för misshandel

ldentitetsskydd - om du råkar ut för en lD-stöld.

Fort $4 Länsförsäkringar

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är grunden för alla våra boendeforsäkringar och ger ett bra
ekonomiskt grundskydd för hem och person.

Hemförsäkringen gäller for
. Egendomsskydd - om något skulle hända dina saker och byggnader. Brand

. Vatten

. stöld

Allrisk - drulle - otursförsäkring - om dina saker skadas på grund av en plötslig
och oförutsedd händelse

En elektronikförsäkring ingår som ersätter nypris för viss typ av elektronik
upp till två år. Nyprisersättningen gäller för dator men inte mobiltelefon
och högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kr. försäkringen ersätter inte
pengar, stöldbegärlig egendom eller värdehandlingar som förvaras i

garage, uthus, förråd eller utomhus.

Reseskydd - om något skulle hända dig eller dina saker på resan
45 dagar ingår som standard i din hemförsäkring går att förlänga om du
ska vara borta mer. Skyddet hjälper dig mer kostnader i samband med
en akut sjukdom och olycksfallsskada, kostnader för vård och resor till
och ifrån vården samt hemtransport. SOS är en förlängd arm när du är
ute och reser. Beställa alltid ett service kort som du tar med på resan
innan du reser på detta kort finns alla kontaktuppgifter du behöver.

a

a

a

a

a

a

t

Skadedjur - via Anticimex.
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Fort $4 Länsförsäkringar

För att få full ersättning om en skada inträffar krävs att du följt de aktsamhetskrav som
finns - du ska bla.

. Följa de förskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet

. Vid installationen endast använda godkända produkter

. Följa tillverkarens anvisningar för installation, skötsel och underhåll

. lnstallationer skall vara fackmässigt utfforda

. Följa de krav som ställs i Boverkets bygg- och branschregler

. Förvara och handskas med egendom så att skada eller förlust så långt som
möjligt kan förhindras

. Låsa de utrymmen egendomen förvaras i

Bilförsäkring

Bilförsäkringen är viktigare än du tror.
I Sverige har vi en trafikförsäkringslag. Trafikförsäkringen täcker bla person -
egendomsskador upp till 300 miljoner kronor.

Bilförsäkringen är uppdelad i tre olika delar
. Trafik

Alla bilar ska enligt svensk lag ha en trafikforsäkring. En trafikförsäkring
är den billigaste formen av bilförsäkring och ersätter personskador samt
skador på andras egendom.

Halvförsäkring
Om du även vill att skador på din egen bil ska täckas av försäkringen
behöver du en halv- eller helförsäkring. I en halvförsäkring ingår även
skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning,
rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kris.

Helförsäkring
Helförsäkringen täcker samma situationer och omfattar samma
utrustning som halvförsäkringen men med skillnaden att den också
täcker vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på din egen bil
vid en trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Detta
även om du själv skulle råka orsaka olyckan. Här kan du välja självrisk
på 3000 kr eller 5000 kr.

a

a

Till din bilförsäkring kan du välja till att köpa en tilläggsförsäkring MER. I denna ingår
ingen självrisk vid viltolyckor, hyrbilshjälp samt stilleståndsersättning.

Om bilforsäkring saknas på ett fordon får ägaren böter med ca 105 kr per dag så länge
försäkring saknas.
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Fort $4 Länsforsäkringar

Olycksfal lsförsäkri n g

En olycksfallsförsäkringar ger dig skydd vid olycka, medicinsk invaliditet,
akutvårdersättning, sjukhusvistelse, tandskador, skadade kläder och glasögon och vid
dödsfall.
Vilket forsäkringsbelopp som gäller framgår i försäkringsbrevet.

Olycksfallsförsäkring 60 +
Försäkringen gäller inte för skador som fanns då försäkringen började att gälla eller
som uppkommit genom medicinsk behandling eller användning av läkemedel. Ej heller
vid skador som uppkommer vid boxning, kampsport och motorsport. Ej heller om
ersättning kan ersättas på annat håll tex fån kommun, landsting, staten.
Ersättning utgår inte vid inkomstförlust, ärr eller vid sveda och värk.

Ny lag

1 februari 2018 trädde rattsurfingslagen i kraft, det innebär att du inte får använda
mobilen eller annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon.

Enligt en undersökning som Transportstyrelsen gjort är det ca 37 o/o av svenskarna
som sms.ar då de kör bil. Tittar man i åldern 18 -30 år ökar denna siffra till 56 o/o.

Kör i 40 km/tim och tittar ner i mobilen i två sekunder då hinner bilen rulla hela 22
meter. Det är lätt att föreställa sig vad som kan hända om bilen framför tvärbromsar
samtidigt som du släppt blicken från vägen. Det är också den vanligaste olyckan med
mobiltelefoner och bilkörning.

Omkring 30 o/o av alla trafikolyckor är kopplade till bristande uppmärksamhet pga
rattsurfning.

Kostnader

Försäkringar är ofta dyra men skador kostar
. En villabrand kostar ca 5 000 000 kronor
. Vattenskada i badrum ca 100 000 - 200 000 kr beroende på vilka skador som

uppkommit. Vattenskada är vanligast och var tredje vattenskada sker i köket.
Vattenskadorna kostar ca 5 - 6 miljader varje år.

. En skadad lägenhet kostar ca 10 000 kr per kvadratmeter att fixa till. En ambulanstransport hem från Thailand ca 900 000 kr

. Vagnskada på bil, medelkostnad 18 000 kr

Skadekostnader for Länsförsäkringar Blekinge under 2018 var 274 000 000 kr vilket är
1 2OO 000 kronor per arbetsdag. Antal skadorvar över 17 000 stycken, dvs 65 stycken
per dag.
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Fort $4 Länsförsäkringar

Bedrägeri

Antal nätbedrägeri, falska samtal och lD-kapning ökar. Bedragare ringer och försöker
att lura bankkunder att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter. Blir man uppringd ska man
ställa kontrollfrågor eller be att få ringa tillbaka. Misstänker man att man blivit utsatt för
bedrägeri ska man kontakta sin bank, polisen och försåkringsbolaget.

För att undvika att bli bedragen
. Lämna aldrig ut kort- eller kontonummer, eller ditt personnummer.
. Tänk på att inte delge sociala media att man är bortrest, det är fler än dina

vänner som ser detta.
. Var uppmärksam räkningar, bekräftelser mm
. Håll koll på dina bankkonton

Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer om försäkringar kontakta
Mats Hellaman
Mobil: 0721- 768 281
Epost: mats. hellman@lansforsakringar.se
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s5 Senior i skolan

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Marie Hemming, utvecklingssamordnare Utbildningsförvaltningen informerar
om Senior i skolan.

Skolan och förskolan har ett stort behov av fler vuxna i skolan, lärare och
pedagoger räcker inte till.

Seniorers kunskap och livserfarenhet är viktig och behövs i skolan

Utbildningsförvaltningen söker fler seniorer som vill vara stödpersoner på
förskolan och skolan. Seniorverksamheten syftar till att ge barn och elever
möjlighet att träffa fler vuxna i skolan, många barn idag har inte några äldre i

sin omgivning samtidigt som seniorernas kunskap och erfarenhet tas till vara

Vad gör man som senior ?
Som senior i skolan är du knuten till ett arbetslag och följer barngruppen eller
klassen någon eller några dagar i veckan. Seniorer kan bestämma själv och
tillsammans med arbetslaget hur mycket tid och vilken dag osv.

Seniorerna deltar i verksamheten på raster, i matsalen och fungerar som en
resurs. Seniorerna ersätter inte pedagoger utan är bara en extra resurs, och
som senior behöver du inte ha jobbat i skolan eller varit pedagog i ditt yrkesliv
utan alla med olika bakgrunder är välkomna.

Som senior i skolan får du inte betalt utan detta är ideellt arbete, däremot de
dagar du är i skolan får du lunch och är försäkrad, en massa nya kompisar och
underbara minnen och erfarenhet.

lnformations- och uppföljningsmöten arrangeras där man träffar andra seniorer
i skolan.

Är man osäker på om man vill vara senior i skolan erbjuds man prova på
dagar, då får man följa med en annan senior i skolan eller följer man ett
arbetslag.
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Fort $5 Senior i skolan

Skolan och förskolan behöver dig, nyfiken att testa eller om ni behöver mer information
kontakta Marie.

Kontaktuppgifter

Marie Hemming, utvecklingssamordnare Utbildningsforvaltningen
Tele: 0454 - 813 22
Mail: marie. hemming@karlshamn.se

/.t
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s6 Fråoor som inkommit från Rs förmöte den 12 auqusti

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

a) Vad har hänt med reseersättning/arvodes frågan?

Sammanfattning
Ordforande Per-Ola Mattsson svarar på frågan.
I samtalet om arvoden till pensionärsrådet har jämförelser gjorts med
ungdomsrådet som har arvode.

Arvodesgruppen har diskuterat frågan om införande av arvode i pensionärsrådet

Bakgrund:
Pensionärsrådet har idag 30 000 kr att använda till olika aktiviteter
Ungdomsrådet har 0 kr att använda till olika aktiviteter.

Pensionärsrådet har ingen begränsning i antalet ledamöter. Ungdomsrådet har
en begränsning på 10 ledamöter.

Arvodesg ruppens överväganden :

Arvodesgruppens uppfattning är att inte införa arvode i pensionärsrådet.

Skulle det vara så att det ska införas arvode i pensionärsrådet behöver det
bestämmas att antal ledamöter i pensionärsrådet ska vara ungefär detsamma
som i ungdomsrådet, tio ledamöter.

Finansiering av arvodet bör hanteras inom den ekonomiska ram som
pensionärsrådet idag har.

Paul Hedlund, SPF Bodekull, kommenterar svaret som getts. Svaret har
en dålig motivering samt en dålig jämförelse. Antalet ordinarie ledamöter
i KPR är 12 och antalet ska inte vara avgörande utan nyttan som KPR
gör borde vara det. Att inget arvode utgår till KPR's ledamöter är brist på
uppskattning för det arbete som KPR lägger ner.

Carl-Gunnar Madestam, RPG, håller med Paul Hedlund,
sammanträdesersättning borde utgå till ledamöterna i KPR.
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Fort $ 6 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

Karin Graveley, SPRF, menar att om inte arvodeersättning utgår bör åtminstone
bilersättning samt kaffe på förmöte mm ersättas.

Diez Nobach, PRO Svängsta, PRO är en ideell föreningsverksamhet och inga
arvoden utgår i föreningen. PRO avstår ersättning från KPR då de menar att det
är ett privilegium att få ta del av samhällsfrågor och information som sedan kan
delges övriga i föreningen.

Birgitta Jönsson, PRO Hållaryd/Aryd, arvorden vore bra för så kan så många
som mojligt delta på KPR möten och föra informationen vidare åtminstone borde
bilersättning utgå.

Eva Johansson, SKPF, arvordersättning vore ett sätt för kommunen att visa KPR
uppskattning för ledamöternas insatser.

Paul Hedlund, SPF Bodekull konstarterna att arvodesgruppen har behandlat
ärendet. Arvodesgruppens uppfattning är att inte införa arvorden i kommunala
pensionärsrådet.

Ordförande Leif Håkansson, har lyssnat på kommentarerna och kommer att föra
kommentarerna vidare.
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Fort $ 6 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

b) Vad händer med fixarlaget när AV nämnden tagit beslut att avveckla det
utan att KPR fått information.

Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Svensson svarar på frågan. Vi jobbar för att hitta en
annan lösning för de som inte klarar att fixa sitt trädgårdsarbete själva. Vi
återkommer med besked när vi har ett färdigt förslag.

Paul Hedlund, SPF Bodekull, kommenterar svaret som getts KPR skall enligt
stadgar vara ett organ för samråd då övergripande planeringsfrågor berör äldre i

kommunen. Detta har kommunen inte följt i denna fråga, detta gäller även för
andra frågor och förändringar som gjorts i kommunen som berör äldre. KPR har
inte fått vara med.

Ordförande Leif Håkansson, är medveten om reglementet men ivissa frågor och
förändringar är det svårt att delge KPR, vissa beslut sker snabbt.

Paul Hedlund, SPF Bodekull, menar att antingen följer man reglementet för KPR
eller bör det arbetas om.

KPP's ledamöter ska inte behöva läsa om förändringar mm i pressen utan
information bör gå ut till KPR innan.

Sekreterare Gunilla Appelquist återkopplar frågan till förvaltningschef Thomas
Svensson och ber om korrigerat svar på frågan. Förvaltningschef Thomas
Svensson svarar att inget annat besked finns att ge, då förslag är klart kommer
det att presenteras för KPR:
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Fort $6 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

c) Hur långt har kommunen kommit med trygghetsboende i centrata
Karlshamn

Sammanfattning
Ordförande Per-Ola Mattsson svarar på frågan.
Karlshamnsbostäder AB har byggt strax över 20 trygghetsboenden vid
äldreboendet i Östralycke. Samtliga som anmält intresse för
trygghetsboenden har erbjudits lägenhet. Vad jag känner till finns det
fortfarande någon lägenhet ledig.

I centrala Karlshamn planerar en privat fastighetsägare att bygga
trygghetsboende i närheten av Port Hotel. Det pågår ett arbete med att
ta fram detaljplan för fastigheten så att det blir tillåtet att bygga
lägenheter på fastigheten. I nuläget görs utredning avseende förorenad
mark, dagvatten och trafik. När samtliga utredningar är klara kommer
kommunfullmäktige att besluta om detaljplanen. Om ingen överklagar
detaljplanen borde kommunfullmäktige kunna besluta. Bedömningen är
att det kommer att bli ungefär lika många lägenheter i centrala
Karlshamn som iAsarum.
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Fort $6 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

d) När beräknar man komma igång med samlingslokal i Hällaryd? Nu när
kommunal huset skall rivas och ingen verksamhet kan vara där efter 1

september.

Sammanfattning
Fastighetschef Magnus Persson svarar på frågan. Vi håller på att se över att fixa
till skolans matsal så den blir uthyrningsbar och går att använda som
samlingslokal.

Denna ska vara bokningsbar precis som Kommunalhuset i Hällaryd har varit,
dock med begränsningar då det finns annan verksamhet i lokalerna som har
foreträde.

Birgitta Jönsson, PRO Hällaryd/Aryd, kommentera svaret på frågan. Då skolan
och barnomsorgen använder skolans matsal på eftermiddagar fram till kl 15-
15,30 kan inte lokalen användas till möten mm. Möten börjar vid kl 14.00 och
man behöver få tillgång till lokalen vid kl 12 -12,3Q för att hinna förbereda kaffe
och mackor mm.

Lokalerna på Eklunden som träffpunkten använder sig av är för liten samt saknar
kök. Antal personer överstiger antaltillåtna på träffpunkten.

Sekreterare Gunilla Appelquist återkopplar frågan tillbaka till fastighetschef
Magnus Persson för att se om annan lokal finns tillgänglig.

e) Vilka åtgärder har gjorts efter trygghetsvandringen i våras

Sammanfattning
Svar från Kris- och säkerhetssamordnare Anna Sunnetoft har inte inkommit till
dags datum, svaret ges på kommande möte.
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Fort $6 Frågor som inkommit från KPRs förmöte den 12 augusti

f) Finns det någon plan I kommunen att arbeta " mot ensamhet."
Vad händer efter projektet SWUNG.

Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar på frågan.
lnom omsorgen arbetas aktivt med att stödja träffpunktsverksamheterna. Under
hösten kommer en tjänst att tillsättas som ska arbeta med att hålla samman olika
aktiviteter på Östralycke och verka för att de som bor i trygghetsboendet där ska
bli regelbundna deltagare i aktiviteterna som finns till buds och även gärna
sprida informationen till andra bekanta och boende i närområdet.

SWUNG bedrev ett behjärtansvärt arbete inom ramen av projektet men
omsorgsforvaltningen har inga möjligheter att bidra med ekonomiska medel för
en fortsättning men kan vara med och stödja på annat sätt i det fall det blir en
fortsättning.

Diez Nobach, PRO Svängsta, informerar att tre pensionärsföreningar
tillsammans med studieförbund har påbörjat ett arbete som ska resultera i en
studiecirkel "Tillsammans emot ensamheten".
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57 Äldredasen

Kommunala pensionärsrådets besl ut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Äldredagen 2019

Den 7 augusti hade äldredagskommittån sitt sista möte inför äldredagen 2019

I Ald redagskomm iten ingår sekreterare Gu nil la Appelq uist,
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 60 - talet utställare tackat ja
Alla utställare har fått att få mer information om tider och annan praktisk information.

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. Kaffepersonalen plockar fram kakor och servera kaffe.

I år kommer vi att ha praktiska information nere på Playhouse, välfärdsteknik kommer
att visas fysiskt, Thomas Wijk SjukgymnasVfysioterapeut 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. Kreativum kommer även vara där och visa olika spännande grejor

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 Alderdagen

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 kommittö måndagen efter äldredagen dvs den 16 september 2019. Alla
vinnare kommer sedan att meddelas per telefon.
Vinster kommer att bestå av skänkta produkter från utställarna och kommunens
näringsidkare. Alla sponsorer namns anslås på en sponsor affisch på äldredagen.
De skänkta vinsterna har 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 har delats ut till samtliga ledamöter i KPR 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.
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SB övriqa fråqor

Kommunala pensionärsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Anita Winfridsson SPF, tar upp att det fortfarande 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.
Sekreterare Gunilla Appelquist tar upp frågan med förvaltningschef
Torill Skaar Magnusson.

Diez Nobach, PRO Svängsta, informerar om "Framtidens digitala
pensionär". PRO Blekinge organiserar har nästan 7000 medlemmar i

länet. En målgrupp som är i sin digitala linda men framöver kommer de
att bli stor konsumenter av digitala tjänster och teknik. 23 o/o av
Blekinges invånare är pensionärer.

PRO har skapat en måssa med digitalutrustning. Mässan äger rum den
4 december och det är öppet hus, föreställningar, workshops och
utställning. Plats är NetPort Karlshamn kl 9-16.

PRO vill på ett enkelt sätt visa på möjligheter och inspirera till att våga
prova. PRO's ambition syftar också till att göra de äldre mer delaktiga
och nyfikna på det redan etablerade digitala samhället.

Aktörer som kommer att medverka:
Linda Reneland-Forsman - lektor i pedogogik vid Linnöuniversitetet i Kalmar
Malin Perkhede - författare och journalist
Kulturdepartementet
Christina Tallherg - riksordförande PRO inviger

Dessutom Landstinget E-hälsa 1 177,Hiälpmedelscenter, Apoteken,
Sparbanken i Karlshamn, Välfärdsteknik, KEAB, ABF, Bibliotek,
Bredbandsaktörer; Blekingetrafiken, Kommunens äldre/omsorgsförvaltningar,
politiker, lokalpress, lokal TV mfl.
Länets PRO-foreningar visar upp sina studiecirklar inom lt smartphone,

a

plattor, laptop.
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På Seniorernas Hus kan man på tisdagar komma och få hjälp med sin
dator, telefon mm.

Nästa förmöte 11 november i PRO-lokalen i Mörrum. Anmälan sker till
Hans-Erik Samuelsson eller Sten Johansson, senast två dagar innan
mötet.

Nästa KPR möte 28 november kl. 13.30 iArydssalen, Rådhuset.
Kallelse skickas ut innan mötet. Förvaltningschef Torill Skaar
Magnusson informerar om förändringar inom omsorgen.

Ordforande Leif Håkansson avslutade mötet och tackar alla
närvarande.

Fort $9 Övriga frågor

På kommande KPR möte kommer Diez Nobach, PRO Svängsta att
informera mer inför mässan.

Hjärtstartare på Fritidsgården Asarum har inte kommit upp ännu. I

Bellevueparken finns ingen hjärtstartare utan om det behövs får man springa
ner till Lokstallarna. Det borde finnas en på Bellevueparken. Ordförande Leif
Håkansson undersöker detta.

lnga George, SPF, informerar att de haft besök av Sommartoppen
Ungdomarna som höll i detta var mycket duktiga och engagerade.
Inbjudan till sommartoppen kom dock väldigt sent.

Sommar toppen har även varit på Seniorernas hus.
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