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Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 10.00 – 12.20 
    

Närvarande Birger Svensson (C)    Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)    Äldrenämnden    

   Sune Håkansson (RP)   Äldrenämnden 

   Åke Olsson    PRO 

   Åke Nilsson    PRO  

      Ingrid Ekstrand    PRO 

    Laila Andersson    SPF 

    Ingvar Svensson    SPF 

    Kristina Sjöberg    SPRF     

    Ingrid Karlsson    SPRF     

    Christel Svensson    SKPF 

    Maj-Britt Bergljung    SKPF 

           

     

Övriga deltagare Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson § 21-25, Elisabet Backström §§ 21-25 

äldrechef Torill Skaar Magnusson § 29-31  och sekreterare Inga-Lill Gliveson. 

 

Utses att justera   

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/onsdagen den 11 juni 2014 kl. 11.00 

tid 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 21 - 31 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Åke Olsson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2014-06-05 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2014-06-13 nedtagande   2014-07-04 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Underskrift 

    Inga-Lill Gliveson 

 

 

 



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-05 
 

Justeras Utdragsbestyrkande 

 

2 

 

§ 21  

 

Mötets öppnande. 

 

Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 22 

 

Val av justeringsman. 

 

Åke Olsson, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 23 

 

e-Hälsa, digitala nycklar och trygghetslarm. 

 

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström rapporterar om digitala nycklar och trygghetslarm som 

ingår i e-Hälsoprojektet. 

 

Nyckelfri hemtjänst med möjlighet att dokumentera ska upphandlas under året. Det nyckelfria  

systemet börjar implementeras under hösten för att vara slutfört under våren 2015. De digitala  

nycklarna kommer att spara mycket tid för personalen och ge en trygghet och säkerhet för alla. 

 

Upphandling/avrop för avtal angående digitala trygghetslarm kommer att ske under hösten. Under 2015 

kommer alla nyinstallationer av larm vara av digital typ. Utbyte av befintliga analoga larm till digitala 

påbörjas under 2016. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S), Åke Olsson PRO, Åke Nilsson PRO,      

Ingvar Svensson SPF och Christel Svensson SKPF. 

 

§ 24 

 

Långsiktig boendeplanering. 

 

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström rapporterar från gruppen för långsiktig boendeplanering. 

 

En grupp har bildats för långsiktig boendeplanering där bland annat Sune Håkansson (RP),                    

Bo Johansson (S), Åke Olsson PRO och Laila Andersson SPF ingår. Det finns behov av olika typer av 

boenden så därför ska en kartläggning göras som speglar vad som finns idag och behovet i framtiden. 

Planeringsgruppen har gjort studiebesök i Karlshamn. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S),  

Maj-Britt Bergljung SKPF och Laila Andersson SPF.  

 

§ 25 

 

Värdegrund. 

 

Kvalitetssamordnare Britt-Marie Karlsson redogör för värdegrunden enligt 5 kap. 4§ socialtjänstlagen 

2001:453, Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. 
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§ 25 forts. 

 

Under 2013 har inom Äldreförvaltningen utbildats samtalsledare som i sin tur haft möten med all 

omvårdnadspersonal om framförallt bemötande, självbestämmande, meningsfull tillvaro och integritet. 

Värdighetsgarantin garanterar förhållningssättet vid utförande av insatser/tjänster. 

Tjänstegarantin beskriver och garanterar hur tjänsten praktiskt ska utföras och förtydligar vad Du har 

rätt att förvänta dig när Du har beviljade insatser/tjänster. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Laila Andersson SPF och Maj-Britt Bergljung SKPF. 

 

§ 26 

 

Taxor och avgifter. 

 

Ledamot Sune Håkansson (RP) meddelar att han ska väcka frågan om eventuell ändring av taxorna för 

hemtjänst m.m. på Äldrenämndens sammanträde den 11 juni.  

 

Om Äldrenämnden vill ha förändring i taxorna fr.o.m. januari 2015, måste Äldrenämnden besluta i 

ärendet vid nämndens sammanträde i augusti. Slutgiltigt beslut tas då av Kommunfullmäktige i oktober 

eller november. Sune Håkansson kommer att ge förslag om att Äldrenämnden sänder ärendet på remiss 

till Kommunala Pensionärsrådet. Remisstiden kommer att vara fram t.o.m. den 5 augusti. 

På Socialstyrelsens hemsida finns ett bra material Avgifter inom äldreomsorgen – Analys. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och  

Laila Andersson SPF. 

 

§ 27 

 

Information om Kilen-området. 

 

Kilen – Ronnebys nya stadsdel ligger intill ån och nära centrum, resecentrum och Brunnsparken. 

Stadsförnyelseprojektet Kilen är ett av kommunens pilotprojekt inom Cradle to Cradle®. Tre 

arkitektlag har presenterat idèer på hur området kan utvecklas på bästa sätt utifrån de förutsättningar 

och visioner som finns. Se www.ronneby.se/kilen  

 

§ 28  

 

Rapport från Kommunstyrelsen. 

 

Ledamot Bo Johansson (S) informerar från Kommunstyrelsens senaste sammanträde.  

 
- Tertial 1 har presenterats. Äldrenämnden ligger på en budget i balans medan Socialnämnden har 

    ett underskott på c:a 12 milj. kronor och Utbildningsnämnden ett underskott på c:a 1 milj.    

    kronor. Kommunen som helhet, 5 milj. kronor i underskott. 

 

- Utredning pågår om ett gemensamt E-arkiv för landstingen och kommunerna i Blekinge och  

    Kronobergs län. 

 

- Rivning kommer att ske av f.d. bensinmacken på Övre Brunnsvägen. 

 

 

 

http://www.ronneby.se/kilen
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§ 29 

 

Aktuellt i Äldreförvaltningen. 

 

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström redogör för aktuellt i Äldreförvaltningen. 

 

- Genomgång har skett på Äldrenämndens sammanträde av mål och nyckeltal. 

    Fyra mål har antagits:   Organiserade aktiviteter på särskilda boenden. 

                                    Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden. 

                 Ett palliativt vårdteam. 

                 Användning av validerade smärtskattningsinstrument inom den palliativa  

                                    vården. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i Äldreförvaltningen. 

 

- På Parkdala öppnas korttidsboende den 1 september 2014. Sju platser på korttidsboendet ,  

          Vidablick, görs om till särskilt boende. 25 personer står i kö till särskilt boende och 15 personer  

          till demensboende. 

 

- Enligt Tertial 1 har Äldrenämnden ett överskott på 29 tkr vilket innebär en budget i balans. Det  

    har arbetats hårt inom hemtjänsten för att få ner kostnaderna. Inom särskilt boende förekommer  

    flera s.k. ”ytterfall”, vilka kräver mycket resurser. 

 

- Anställningen av semestervikarier är så gott som klart. En del har inte utbildning. 

    Semesterperioden är sårbar. Gemensam introduktion ges till alla semestervikarier. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Ingrid Ekstrand PRO, Maj-Britt Bergljung SKPF,  

Ingvar Svensson SPF, Laila Andersson SPF, Åke Olsson PRO, Åke Nilsson PRO och  

Christel Svensson SKPF. 

 

§ 30 

 

Äldredag den 30 oktober 2014. 

 

Äldredagen hålls i år den 30 oktober på Knut-Hahnsskolan. Planeringsgruppen består av följande 

representanter från pensionärsorganisationerna: Arne Svensson  SPF, Ingrid Ekstrand PRO,  

Christel Svensson SKPF och Karin Eriksson SPRF samt Ordföranden i Kommunala Pensionärsrådet 

Birger Svensson (C) och anhörigstödjare Lena Jacobsson. 

 

§ 31 

 

Övriga frågor. 

 

Christel Svensson SKPF undrar om pensionärsorganisationerna kan komma med förslag som anknyter 

till Äldres Bästa och i så fall vem som tar emot dessa. Äldrechef Torill Skaar Magnusson meddelar att 

dessa synpunkter kan lämnas till MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterskan Eva Bladh. 

 

______________________ 

 

  

 

  

 


