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Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, kl. 08.30 – 12.00 
    

Närvarande Sune Håkansson (RP)   Äldrenämnden, ordförande  

Anders Lund (M)          Äldrenämnden, ledamot                                                                                                                           

Bo Johansson (S),      Äldrenämnden, ledamot  

Jan-Eric Wildros (S)    Kommunstyrelsen, ledamot 

   Åke Olsson     PRO 

   Johnny Magnusson    PRO 

   Anja Bennhagen    PRO 

   Kicki Abrahamsson     PRO 

   Laila Andersson     SPF 

   Ingvar Svensson    SPF 

   Eva Holmberg      SPF 

   Sonja Nilsson     SPF 

    Christel Svensson    SKPF 

     

Övriga deltagare  Nämndsekreterare Christoffer Svensson §§ 9-15, utvecklingssamordnare vid 

äldreförvaltningen Susanna Sturesson § 10, ekonom Eva Robertsson § 11 samt 

anhörigsamordnare Lena Jacobsson § 14. 

                                                     

Utses att justera  Laila Andersson (SPF) 

 

Justeringsplats  Kommunledningsförvaltningen, tisdag 2017-05-09 kl. 08.00 

 

 

Sekreterare  Christoffer Svensson 

 

 

 

Ordförande    Sune Håkansson (RP) 
 

 

 

Justerande    Laila Andersson (SPF) 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

Sammanträdes- 

datum  2017-05-03    

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2017-05-10 nedtagande   2017-06-02 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

   Christoffer Svensson 
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§ 9  

Val av justeringsperson  

Laila Andersson (SPF) utses att justera dagens protokoll.  

§ 10 

Information om trygghetsboende i kallinge 

Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson ger information i ärendet. 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-04-12 § 56 

 

Ett nytt trygghetsboende med 36 lägenheter planeras till Kallinge (Kalleberga 8:78). En 

tillbyggnad krävs och en dialog har förts med Ronnebyhus angående tillbyggnadens utförande. 

En dialog ang. köksdelens utformande har även förts med miljö- och hälsoskyddsinspektörerna, 

vilka menar att ritningen uppfyller kraven för ändamålet.  

 

Äldreförvaltningens beräknade kostnader för trygghetsboendet i Kallinge: 

Investeringsmedel finns avsatta i budget 2018 med 1 000 tkr för ”Inventarier nya 

Trygghetsboenden”. 

Serveringspersonal 396  

Aktivitetssamordnare  350 

Hyreskostnad 434 

Städkostnad 45 

Div. kostnader 30 

Arbetskläder 6 

Mattransporter 44 

Bedömning  

Äldreförvaltningen är positiv till förslaget att skapa ett trygghetsboende i Kallinge och 

planlösningen enligt ritningen är ändamålsenlig. Äldreförvaltningen anser att det inte är 

lämpligt att påbörja verksamheten med aktiviteter förrän det finns ändamålsenliga lokaler klara. 

Beslutsförslag  

Äldrenämnden föreslås besluta 

- att godkänna ritningsförslaget och kostnadskalkylen för Trygghetsboende i Kallinge och 

därmed ge Ronnebyhus i uppdrag att driva projektet vidare. 
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- att äldreförvaltningen inte ska påbörja verksamheten med aktiviteter förrän det finns 

ändamålsenliga aktiviteter klara. 

Äldrenämndens beslut 2017-04-12  

Äldrenämnden beslutar att godkänna ritningsförslaget och kostnadskalkylen för 

Trygghetsboende i Kallinge. Ronnebyhus ska snarast återkomma till äldreförvaltningen med 

förslag till hyresavtal, så att detta kan behandlas i äldrenämnden vid maj-sammanträdet, för att 

vidaresändas till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för godkännande. 

Äldreförvaltningen får i uppdrag att beräkna driftkostnaderna, vilket ska presenteras vid maj-

sammanträdet. 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Jan-

Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Sonja Nilsson (SPF), Eva Holmberg (SPF) samt 

Johnny Magnusson (PRO). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera föredragningen till protokollet. 

Expedieras: 

Susanna Sturesson, äldreförvaltningen 
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§ 11 

Information om 2018 års budget (äldrenämnden) 

Ekonom Eva Robertsson ger information om 2018 års budget för äldrenämnden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Eva Holmberg (SPF), Sonja Nilsson (SPF), Christel Svensson (SKPF) samt 

Johnny Magnusson (PRO). 

Beslut  

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera ärendet till protokollet. 

§ 12 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens representant Jan-Eric Wildros (S) ger information från kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-04-04. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Christel Svensson (SKPF), Johnny Magnusson (PRO), Laila 

Andersson (SPF) samt Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.  

§ 13  

Parkeringssituation vid stadshuset  

Laila Andersson (SPF) lyfter en fråga kring parkeringssituationen vid stadshuset samt 

tillgången till och skyltningen av handikappsparkeringsplatser.  
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Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Jan-Eric Wildros (S) och 

Laila Andersson (SPF). 

Yrkanden  

Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår att Laila Andersson (SPF), på rådets vägnar, uppdras 

att formulera en skrivelse som kan tillställas kommunen.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att uppdra åt Laila Andersson (SPF) att på rådets vägnar 

formulera en skrivelse i ämnet som tillställs kommunen. 

Expedieras: 

Laila Andersson 

§ 14 

Inkomna skrivelser  

Anhörigsamordnare Lena Jacobsson ger information 2017 års ”må bra dagar”. Ett 

informationsblad har även delgivits ledamöterna under punkten inkomna skrivelser till dagens 

utskick.  

I samband med ovan informerar Lena Jacobsson även om 2017 års äldredag som i dagsläget är 

planerad till 2 november på Gymnasieskolan Knut Hahn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (SPF), Eva Holmberg 

(SPF) samt Jan-Eric Wildros (S). 



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunala Pensionärsrådet 2017-05-04 
 

Justeras Utdragsbestyrkande 

 

6 

Yrkanden  

Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår att de representerade organisationerna i rådet vardera 

utser två representanter till att medverka i årets arbetsgrupp inför äldredagen. 

Propositionsordning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma. 

Beslut  

Kommunala pensionärsrådet beslutar att de representerade organisationerna i rådet vardera 

utser två representanter för att delta i arbetsgruppen inför 2017 års äldredag. 

I övrigt notera informationen till protokollet.  

Expedieras: 

Lena Jacobsson 

Samtliga av de representerade organisationerna i kommunala pensionärsrådet  

 

§ 15 

Övriga frågor  

Johnny Magnusson (PRO) framför ett tack till äldrenämnden för det bidrag som getts för inköp 

av en hjärtstartare till PRO-lokalen i Bräkne-Hoby.  

Bo Johansson (S) lyfter en motion som frågande lämnat in angående utplacering av parkbänkar. 

I beslutet från kommunfullmäktige uppdras bland annat tekniska förvaltningen att ta kontakt 

och samråda med kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet, något som 

frågande påpekar inte skett. 
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Christel Svensson (SKPF) ställer en fråga om kommunens arbete och statistik kring fallolyckor. 

Ledamöterna enas i att frågan hänskjuts till äldreförvaltningen för besvarande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Johnny Magnusson (PRO), Christel Svensson (SKPF), Laila 

Andersson (SPF), Åke Olsson (PRO) samt Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera ärendet till protokollet samt att översända 

frågan om kommunens arbete och statistik kring fallolyckor till äldreförvaltningen för 

besvarande.  

 

Expedieras: 

Äldreförvaltningen  


