
RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunala Pensionärsrådet 2013-01-30 
 

Justeras Utdragsbestyrkande 

 

1 

Plats och tid Kunskapskällan, Soft Center,  kl. 08.30 – 12.00 
    

Närvarande Birger Svensson (c)   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (s)   Äldrenämnden   

   Sune Håkansson (rp)  Äldrenämnden 

   Jan-Eric Wildros (s)   Kommunstyrelsen  

   Åke Olsson   PRO              

      Åke Nilsson   PRO 

    Leif Nilsson   PRO 

    Laila Andersson   SPF 

    Ingvar Svensson     SPF     

    Nils Olofsson   SPRF    

    Christel Svensson   SKPF       

    Irene Pettersson   SKPF 

    Maj-Britt Bergljung   SKPF 

 

Övriga deltagare Kommunalråd Roger Fredriksson § 2, assistent utbildningsförvaltningen Helena  

Carlberg §§ 3-4  verksamhetsledare Kunskapskällan Erica Hallberg § 5, 

anhörigstödjare äldreförvaltningen Lena Jacobsson § 7 och äldrechef Torill Skaar 

Magnusson § 8-10.  

 

Utses att justera  Åke Olsson, PRO 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/tisdagen den 5 februari 2013 kl. 13.30 

tid 

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 1 - 10 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Åke Olsson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2013-01-30 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2013-02-05 nedtagande   2013-02-26 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

    

    Inga-Lill Gliveson 



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunala Pensionärsrådet 2013-01-30 
 

Justeras Utdragsbestyrkande 

 

2 

§ 1 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

Ordförande Birger Svensson (c) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

Åke Olsson, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 2 

 

Frågor till kommunalråd Roger Fredriksson. 

 

Kommunala Pensionärsrådet har haft önskemål om att kommunalråd Roger Fredriksson 

skulle närvara vid sammanträde med rådet för att svara på frågor. 

 

Pensionärsrådet kräver en förändring av reglementet. Enligt Roger Fredriksson ska  

Pensionärsrådet inkomma till Kommunstyrelsen med protokollsutdrag om beslut i rådet. 

 

Pensionärsrådet vill ha ärenden som kan vara viktiga för rådet på remiss från 

Kommunstyrelsen men även från andra nämnder. Detta innebär att Pensionärsrådet  

kan ha en möjlighet att påverka och lämna sina åsikter innan beslut är tagna. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s),              

Jan-Eric Wildros (s) Laila Andersson SPF, Åke Nilsson PRO, Åke Olsson PRO,       

Ingvar Svensson SPF och Nils Olofsson SPRF. 

 

§ 3 

 

Information från Utbildningsförvaltningen. 

 

Assistent Helena Carlberg från Utbildningsförvaltningen presenterar verksamhetens 

organisation.  

 

Utbildningsverksamheten omfattas av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,  

särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare  och annan pedagogisk  

verksamhet. I dessa verksamheter fanns 2012-12-31 totalt 5 507 barn inskrivna. 

 

Utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef Tommy Ahlqvist med ett kansli som 

omfattar ledning/stöd/utveckling. Utbildningsverksamheten är indelad i tre skolområden  

med en skolområdeschef i varje:  

Skolområde Ronneby förskola och Grundskola  

Skolområde Kallinge Förskola och Grundskola 

Skolområde GYV. 
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§ 3 forts. 

 

Konstateras att det nu är den reformtätaste tiden för skolan i historien med 

* Ny skollag fr.o.m. 1 juli 2011. 

* Bidrag på lika villkor. 

* Läroplan för grundskolan 2011. 

* GY 11 ny gymnasiestruktur. 

* Skolinspektionens skärpta uppdrag. 

* Nya lärarutbildningar. 

* Skärpta krav på dokumentation. 

* Lärarlegitimation fr.o.m. 1 juli 2011 – 1 juli 2015. 

* Betyg från åk 6 fr.o.m. höstterminen -12. 

* Nytt betygssystem A-F. 

* Förskolan blir skolform LpFö 2011. 

 

Diskussioner pågår om att förlägga ett flygtekniskt gymnasium till Ronneby. 

Ansökan skickas i dagarna till Skolverket. 

Nya förskolor behövs i Hulta, Listerby och Kallinge. 

 

Skolskjuts är enbart för de som går i kommunal skola, ej friskola. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Åke Olsson PRO, 

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

 

§ 4 

 

Senior i skolan. 

 

Assistent Helena Carlberg informerar om Senior i skolan. Senior i skolan bedrivs av  

Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Karlskrona,  

Utbildningsförvaltningen i Ronneby samt Folkuniversitetet. Seniorernas insatser är 

ideella och syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna 

samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Om intresse finns 

för att bli senior i skolan kan du anmäla dig för deltagande i en introduktionskurs.  

Först när du gått kursen bestämmer du om du vill bli senior i skolan eller inte. Du 

bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang.  

 

Mer information finns på kommunens hemsida. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Laila Andersson SPF, Ingvar Svensson SPF, 

Nils Olofsson SPRF, Åke Olsson PRO och Christel Svensson SKPF. 

 

Ordföranden tackar Helena Carlberg för bra information. 
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§ 5 

 

Presentation av Kunskapskällan. 

 

Verksamhetsledare Erica Hallberg presenterar och informerar om Kunskapskällan. 

Kunskapskällan startade 2010 och målgruppen är studenter eller de som studerar på  

distans men även privatpersoner, företag och organisationer är välkomna för att 

delta i olika kompetenshöjande aktiviteter. 

 

Kunskapskällan har fem personer anställda, varav en projektanställning. En styrgrupp 

och en referensgrupp finns som arbetar mot Kommunstyrelsen. 

 

Flera av lokalerna kan bokas av företag, ideella organisationer och enheter inom den 

kommunala förvaltningen, när de inte är upptagna av utbildning. 

 

Kunskapskällan erbjuder 

* lokaler för studier, möten och mingel. 

* teknik för distansmöten via telebild eller webb. 

* möjlighet att använda kopiator, skanner, datorer och trådlöst nätverk. 

* studievägledning både enskilt och i grupp. 

* pedagogiskt stöd. 

* hjälp med informationssökning. 

* föreläsningar som är öppna för alla. 

* möjlighet att skriva tentamen. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Leif Nilsson PRO, 

Laila Andersson SPF och Åke Olsson PRO. 

 

Ordföranden tackar Erica Hallberg för en bra information. 

 

§ 6 

 

Äldredag 2013. 

 

Frågan om Äldredag till hösten diskuteras. 

När det gäller att söka pengar från MSB (Myndighet för samhällsberedskap) för att 

användas till en äldredag avsäger sig PRO att göra detta. PRO behöver eventuella 

beviljade pengar till sin egen verksamhet. SKPF och SPRF tar med sig frågan om  

att söka pengar från MSB.  

 

Varje pensionärsorganisation i Pensionärsrådet utser en person att deltaga i en grupp 

för anordnande av Äldredag och meddelar detta till sekreteraren innan sista februari. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Christel Svensson SKPF, 

Nils Olofsson SPRF och Åke Nilsson PRO. 
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§ 7 

 

Avlösningsteam i Ronneby hemtjänstområde. 

 

Anhörigstödjare Lena Jacobsson redogör för avlösarservice i äldreförvaltningen 

som pågått som en försöksverksamhet under 2011/2012. 

 

Detta innebär en försöksverksamhet med ett avlösarteam som arbetar i de geografiska 

hemtjänstområdena inom team Ronneby. Vid starten fanns 22 ärenden med beviljad 

avlösning. 

 

Förberedelser skedde under hösten 2011 med planering mellan enhetschefer och 

anhörigsamordnare.  

 

Under våren 2012 görs alla intervjuer med familjerna klart. Anhörigsamordnaren och 

avlösaren gör hembesök enligt upprättat flödesschema. Fyra gemensamma möten med 

avlösarteamet företogs under våren. Utbildning gavs i taktil beröring och i 

förflyttningsteknik. Uppföljning sker av anhörigsamordnaren enligt flödesschemat samt 

intervjuer med avlösarna. Anhörigsamordnaren är planeringsansvarig för avlösningen och 

enhetscheferna är arbetsledare. 

 

I första intervjuomgången har 12 anhöriga, fem kvinnor och sju män, med regelbunden 

avlösning i hemmet besvarat frågorna. 10 personer var make/maka till den de vårdar, en 

sambo samt en son. 

En lärdom är att mätning även skulle ha gjorts på områden utan avlösarteam. 

 

15 familjer använder sig av avlösarteamet idag. 

 

Avlösarteamet kommer att fortsätta med avlösarservice i Backaryd/Hallabro/Eringsboda/ 

Bräkne-Hoby. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Ingvar Svensson SPF och  

Maj-Britt Bergljung SPKF. 

 

Ordföranden tackar Lena Jacobsson för en bra redovisning. 

 

§ 8 

 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i äldreförvaltningen. 

 

- Föreligger diskussioner mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och 

Socialstyrelsen om bemanningsregler inom särskilt boende. 
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§ 8 forts. 

 

- Den nya organisationen med hemsjukvården trädde i kraft den 1 januari 2013 och 

har flyttat in på Sörbycenter. En handlingsplan kommer att utarbetas under 2013 

och planeras och anpassas till kommunens mål och budget. 

 

- Ytterligare en nattpatrull har startat fr.o.m. 21 januari 2013. Denna utgår från 

Bräkne-Hoby. Antal pensionärer har inte ökat men däremot antal timmar, alltså fler 

insatser, då behovet ökat över dygnet. 

 

- Trygg hemgång har fått en mycket positiv uppmärksamhet. Flera kommuner vill ta efter 

och införa detta sätt att arbeta. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,vill i samband  

med sin konferens/inspirationsdag ”De mest sjuka äldre”, att Äldreförvaltningen i 

Ronneby visar upp Trygg hemgång på Münchenbryggeriet den 20 februari 2013. 

 

- Från Regeringen sker en satsning på ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre” där kommunerna kan söka pengar i efterhand. Aktuella projekt är 

* Senior allert. 

* Palliativ registrering. 

* BPSD, individuell uppföljning. 

* Läkemedelsgenomgång. 

* Undvikbar sluten vård. 

 

§ 9 

 

Delgivningar. 

 

Delgivningar i form av protokoll m.m. finns i pärm på sammanträdet. 

 

§ 10 

 

Övriga frågor. 

 

- Sune Håkansson (rp) föreslår en skrivelse till Kommunstyrelsen angående ändring av 

Pensionärsrådets reglemente enligt följande: 

 

”Kommunala Pensionärsrådet delegerar till Laila Andersson SPF att på KPR:s vägnar  

föreslå att KPR:s reglemente ändras enligt tidigare skrivelse från 

pensionärsorganisationerna”.  

Pensionärsrådet beslutar enligt förslag ovan och expedierar ärendet till Kommunstyrelsen 

för handläggning. 
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§ 10 forts. 

 

- Bo Johansson (s) yrkar att Pensionärsrådet tar upp följande ärenden, aktuella för 

Äldrenämnden, vid kommande sammanträden med Pensionärsrådet: 

* bokslut 2012 

* uppdrag till Äldrenämnden om budget 2014-2015 samt sparbeting 2 % 

* förenklat biståndsbeslut 

* gemensamma egenavgifter/egenansvar inom hälso- och sjukvård för länets 

hjälpmedelsverksamhet. Vad innebär det? 

* hemtjänsttaxan 

* Lagen om valfrihet, LOV. 

 

§ 10 forts. 

 

- Nils Olofsson SPRF önskar behandla följande ärenden och frågor: 

* Klagomålshantering. Hur behandlas klagomål och synpunkter? 

* Parboende. Är kvarboendegarantin tillgodosedd?  

* Arbetsgruppen Framtidens boende önskar synpunkter bland medlemmarna i 

Pensionärsorganisationerna. Meddela gärna till Nils Olofsson SPRF och Åke Nilsson 

synpunkter från medlemmarna. 

 

- Åke Nilsson PRO ifrågasätter innehållet i delgivningspärmen som vandrar runt på 

sammanträdet. I fortsättningen skickas dagordning från Kommunstyrelsens arbetsutskott 

och Kommunstyrelsen samt Äldrenämnden till alla som lämnat mailadress till 

sekreteraren.  

 

- Jan-Eric Wildros tar upp frågan om Pensionärsrådets inflytande i Kommunstyrelsen. 

 

_______________________ 

   

 


