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

Närvarande Sune Håkansson (RP)   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)    Äldrenämnden      

Jan-Eric Wildros           Kommunstyrelsen                                                                 

Åke Olsson    PRO 

   Johnny Magnusson    PRO  

    Laila Andersson    SPF 

    Ingvar Svensson    SPF 

    Nils Olofsson    SPRF 

                               Kristina Sjöberg    SPRF     

    Christel Svensson    SKPF 

    Irené Pettersson    SKPF      

     

Övriga deltagare Kommundirektör Magnus Widén § 57, Ulla Andersson och Anna Danell                   

§ 58, Helen Ahlberg § 59, Jenny Andersson §§ 55-62, äldrechef Torill Skaar 

Magnusson §§ 59-64 och sekreterare Inga-Lill Gliveson. 

 

Utses att justera  Nils Olofsson 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/fredagen den 5 december 2014 kl. 10.00 

Tid   

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 55-66 

 

 

 

Ordförande    Sune Håkansson 
 

 

 

Justerande    Nils Olofsson  

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2014-11-26 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2014-12-05 nedtagande   2014-12-29 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Underskrift 

    Inga-Lill Gliveson 
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§ 55  

 

Mötets öppnande. 

 

Ordförande Sune Håkansson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 56 

 

Val av justeringsperson. 

 

Nils Olofsson SPRF, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 57 

 

Kommundirektören har ordet. 

 

Kommundirektör Magnus Widén presenterar sig och målen för den kommunala verksamheten. 

Arbetsglädje, kvalitet, service och tillgänglighet är viktiga delar för att verksamheten ska fungera på ett 

bra sätt. Bemötande är oerhört viktigt. Dialogen mellan tjänstemän och politiker måste vara bra. 

Ronneby kommun har ett bra utgångsläge för fortsatt utveckling och förbättring. Mycket är bra men 

ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. 

 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S) och Laila Andersson SPF. 

 

Ordföranden tackar Magnus Widén för en bra presentation.  

 

 

§ 58 

 

Passion för livet. 

 

Ulla Andersson och Anna Danell från SPF i Karlskrona redogör för ”Passion för livet”. 

 

Målsättningen är att engagera pensionärer att själva ta ansvar för förebyggande arbete för ett så rikt och 

hälsosamt liv som möjligt samt att få fram budbärare som kan förmedla kunskaper och metoder och 

som kan sprida idéer. Projekt passion för livet fokuserar på mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk och 

fysisk aktivitet. Seniorer ges kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv.  

 

Arbetssättet ”Passion för livet” går ut på ett en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen för att 

under ledning av utbildad handledare diskutera och fundera över olika delar av sitt liv. Det är den 

enskilda individen som avgör hur man vill att sin situation ska se ut. 

 

I debatten deltar Laila Andersson SPF, Sune Håkansson (RP) och Åke Olsson PRO. 

 

Ordföranden tackar för en mycket bra och passionerad föreläsning.   
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§ 59 

 

Äldres behov i centrum, ÄBIC. 

 

Verksamhetschef Helen Ahlberg informerar om modellen Äldres Behov i Centrum, ÄBIC. 

 

ÄBIC är en modell framtagen av Socialstyrelsen för biståndsbedömning. Modellen är 

framarbetad som en del av satsningen för de mest sjuka äldre där även arbetet med 

kvalitetsregister och e-Hälsa ingår. Blekinge läns fem kommuner har gemensamma planer 

gällande införande av ÄBIC som handläggningsmodell. Införandet kan underlättas genom att 

ansöka om prestationsersättning från Socialstyrelsen, något som är möjligt när processledare 

har utbildats och ett politiskt fattat beslut om införande av ÄBIC finns. Två 

biståndshandläggare från äldreförvaltningen är utbildade processledare. Dessa två kommer att 

ansvara för implementeringen i äldreförvaltningens verksamheter. 

Införandet av Äldres behov i centrum förväntas kunna ske under hösten 2015.  

   

Äldrenämnden har beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC) och ansöka om 

prestationsersättning för införandet från Socialstyrelsen. 

 

I debatten Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S) och Johnny Magnusson PRO. 

 

§ 60 

 

Kost och nutrition, uppföljning. 

 

Utvecklingssamordnare Jenny Andersson redogör för utvärderingen av projektet Kost och 

nutrition som avslutades 2010-12-31. 

 

Projektet var inriktat mot alla särskilda boenden. Nutrition betyder läran om näringsämnen och 

energin samt deras funktion i kroppen. Maten är en grundläggande del av vårt liv och innebär 

inte bara njutning, utan tillfredsställer också livsnödvändiga behov av näring och energi. Det är 

viktigt med en trevlig måltidsmiljö, god och näringsriktig kost och en bra måltidsordning som 

innehåller huvudmål och mellanmål. Måltiderna bör serveras jämnt fördelat över dagen, så att 

nattfastan inte blir för lång.  

 

Ett flertal intervjuer har genomförts med ansvariga sjuksköterskor på de särskilda boendena. 

Det arbetas med att minska nattfastan. Vårdtagaren erbjuds näringsdrycker, smoothies och även 

smörgås till kvällen med fokus på att individanpassa efter behov och önskemål. Vaknar en 

vårdtagare på natten så erbjuds kvällsmål även vid det tillfället. Senior alert används som 

riskbedömning och anses vårdtagaren förlora vikt eller äter sämre sätts kosttillägg in som 

ordination utav sjuksköterskor som följer upp efter fyra veckor och förlänger ordinationen efter 

behov.  

 

I det stora hela upplevs att det fungerar bra och att det ursprungliga projektets syfte efterföljs.  

 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Nils Olofsson SPRF och Kristina Sjöberg SPRF. 
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§ 61 

 

Begäran om remissyttrande gällande ny varumärkesplattform och grafisk profil för 

Ronneby kommun (plats och organisation). 

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har inget att tillägga när det gäller ny varumärkesplattform 

och grafisk profil för Ronneby kommun. 

 

§ 62 

 

Förslag till sammanträdesordning 2015. 

 

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2015 enligt följande: 

 

4 mars 

22 april 

3 juni 

2 september 

7 oktober 

25 november 

 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, beslutar att godkänna ovanstående sammanträdesordning 

för 2015. 

 

§ 63 

 

Utvärdering av Äldredagen 30 oktober. 

 

Här kommer ett utdrag från arbetsgruppen för Äldredagen: 

 

Äldredagen inleddes av Sune och Torill och där var inget speciellt att 
kommentera. 
Föreläsaren Krister Glader var mycket underhållande och uppskattades av 
publiken. 
Bra information från räddningstjänst och polis. 
Underhållningen på eftermiddagen var bra och medryckande. 
 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Johnny Magnusson PRO, Laila Andersson SPF,   

Christel Svensson SKPF och Nils Olofsson SPRF. 
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§ 64 

 

Aktuellt i äldreförvaltningen. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör för aktuellt i verksamheten enligt följande. 

 

- Socialstyrelsens nya bemanningskrav för särskilda boenden har skickats på remiss av Sveriges 

kommuner och landsting (yttrande senast 29 dec. 2014). 

 

- Torsdagen den 4 december 2014 kommer Ronneby kommun att ha en arbetsmarknadsdag som  

vi kallar ”Sveriges häftigaste jobb i Ronneby”. Denna arbetsmarknadsdag äger rum i 

Stadshuset.  

 

- 32 personer har tagit sin examen i Omvårdnadslyftet. 

 

- ”Teater för äldre” är ett mycket positivt inslag på de särskilda boendena i kommunen. 

 

- Besök har gjorts hos ”matlaget i Kallinge”, pensionärer som lagar mat tillsammans. 

 

§ 65  

 

Rapport från Kommunstyrelsen. 

 

Jan-Eric Wildros (S) informerar från Kommunstyrelsens senaste sammanträde.  

Kommunstyrelsens protokoll finns att ta del av på kommunens hemsida. 

 

§ 66 

 

Övriga ärenden. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) redogör enligt följande. 

 

- Kösituationen är enligt följande: 

  14 personer i kö till särskilt boende 

  7 personer i kö till demensboende. 

 

- Parkdala har öppnat med åtta platser. 

 

- Klagomål av maten på Vidablick. 

 

- Långsiktig boendeplanering. 

 

Åke Olsson, PRO, efterlyser nytt reglemente för KPR. Skrivelse insänd till Kommunstyrelsen. 

Åke Olsson, PRO, önskar att KPR får deltaga i samma utbildning 2015 som Äldrenämnden. 

 

Ordförande Sune Håkansson (RP) önskar God Jul. Sune Håkansson önskas detsamma. 

____________________ 
 


