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Plats och tid Sörbycentret, Ronneby,  kl. 08.30 – 11.30 
    

Närvarande Birger Svensson (C)   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)   Äldrenämnden   

   Sune Håkansson (RP)  Äldrenämnden 

   Åke Olsson   PRO  

      Laila Andersson   SPF         

    Christel Svensson   SKPF 

    Ulla Carlsson   SPRF 

    Maj-Britt Bergljung   SKPF 

    Johnny Magnusson   PRO 

    Ingvar Svensson   SPF 

    Ingrid Karlsson   SPRF 

 

Övriga deltagare Äldrechef Torill Skaar Magnusson §§ 19-25, avdelningschef för hemsjukvården  

                               Annette Sander 19-20, planarkitekt Kristina Eklund § 23, Annette och Thomas  

                               Svensson från  Möllans fastigheter § 24, ordförande i Kommunala rådet för  

                               funktionshinder  Kristina Valtersson § 25 och sekreterare Inga-Lill Gliveson..  

 

Utses att justera  Laila Andersson 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/fredagen den 31 maj 2013 kl. 10.00 

tid 

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 19 - 27 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Laila Andersson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2013-05-22 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2013-05-31 nedtagande   2013-06-24 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

    

    Inga-Lill Gliveson 
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§ 19 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

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

Laila Andersson, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 20 

 

Information och rundvandring i äldreförvaltningens lokaler på Sörbycentret. 

 

Avdelningschef för hemsjukvården Annette Sander presenterar verksamheten och ger  

en rundvandring i lokalerna på Sörbycentret. Landstinget genomförde 2010 en stor 

omorganisation. I samband med denna blev hemsjukvården en egen verksamhet 

framförallt för att förbereda sig för kommunalisering. Alla kommuner i Blekinge antog  

en kommunalisering av hemsjukvården och den 1 januari 2013 flyttade hemsjukvården i 

Ronneby in på Sörbycentret.  Det medicinska tillståndet styr om du är berättigad till 

hemsjukvård, från små barn till äldre. I hemsjukvården arbetar 50 personer med 

hälso- och sjukvård i hemmet, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Här 

ingår även sjuksköterskor på kväll och natt. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 

ansvarar för medicin som förvaras i låsta skåp. En primärjourläkare finns alltid att tillgå. 

Målsättningen är att integrera distriktssköterskor och kommunsjuksköterskor till ett 

samarbete. 

 

I debatten Birger Svensson (c), Ingvar Svensson (SPF), Christel Svensson (SKPF),  

Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

 

Ordföranden tackar Annette Sander för en mycket bra presentation. 

 

§ 21 

 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar enligt nedan. 

 

-  Budget 2014, plan 2015 – 2017. 

 

-  11 personer står i kö till demensplatser och i särskilt boende finns 6 lediga lägenheter. 

 

-  Flera demensplatser behövs, därför planeras fyra platser omvandlas till demensboende  

   på plan 4, Vidablick. Risk- och konsekvensanalys pågår och ska presenteras till     

   Äldrenämnden vid sammanträde i juni 2013. 

 

-  Trygghetsboendet i Eringsboda har slagit väldigt bra ut och det är många personer som   

    besöker aktiviteterna där. 

 

-  Äldrechefen har i veckan delat ut diplom till fyra Silviasystrar som utbildat övrig  

    personal. 
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§ 21 forts. 

 

-  En referensgrupp ska arbeta med Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka   

   äldre. Två personer ska utses från KPR samt de tre coacherna Yvonne  Gullberg,  

   Marie Lindström och Anu Martikainen. 

 

Ordföranden tackar Torill Skaar Magnusson för en bra information. 

 

§ 22 

 

Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. 

 

Inbjudan föreligger till konferensen ”Äldreomsorgsdagarna” i Stockholm den  

24 – 25 oktober 2013. Pensionärsorganisationernas ordförande (4 personer) som  

ingår i Kommunala pensionärsrådet har fått inbjudan till konferensen. Anmälan 

ska göras till sekreteraren, vilken ger mer information om resan vid senare tillfälle. 

 

§ 23 

 

Information om detaljplan för kv. Kilen, Ronneby. 

(Se http://www.ronneby.se/kilen-detaljplan) 

 

Planarkitekt Kristina Eklund informerar om detaljplan för kv. Kilen som är utskickad på  

programsamråd. Programsamrådstiden går ut den 26 maj 2013. 

 

Syftet är att enligt Plan- och bygglagen omvandla området från industriområde till en 

hållbar stadsdel som innehåller bostäder och även verksamheter som kontor, handel, skola 

och kultur samt allmänna platser som på ett strategiskt sätt knyter samman staden med 

Ronnebyån, Brunnsparken, Soft Center och resecentrum. Antalet lägenheter uppskattas 

till c:a 200 stycken. 

 

Detaljplanearbetet är en del av ett större projekt i Ronneby kommun för att skapa ett 

hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former. Stödet i arbetet 

är hämtat från principerna bakom Cradle to Cradle
® 

 (Vagga till vagga). Utvecklingen av 

kv. Kilen förutsätts bli ett av de första tillämpningsområdena i kommunen. I projektet har 

ett generellt kvalitetsprogram för planering och byggande med inspiration av Cradle och 

Cradle
® 

 arbetats fram. 

 

Planen hanteras enligt normalt planförfarande och kan antas av Kommunfullmäktige 

tidigast oktober 2014. 

 

Kristina Eklund rekommenderar Kommunala pensionärsrådet att bjuda in Johan Sandberg 

från Cefur, Ronneby, som sysslar med hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. 

 

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

 

Ordföranden tackar Kristina Eklund för en bra information. 

 

 

http://www.ronneby.se/kilen-detaljplan
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§ 24 

 

Trygghetsboende på Släggan 1, Peder Holmsgatan 7, Ronneby. 

 

Annette och Thomas Svensson från Möllans fastigheter informerar om planerna på att 

bygga trygghetsboende på tomten Släggan 1, Peder Holmsgatan 7 i Ronneby. Önskemålet 

är ett boende som består av 13 lägenheter, 3 treor och 10 tvåor, i fyra våningar samt en 

gemensamhetslokal om 150 kvm. Kravet från fastighetsägaren för att kunna bygga är att 

kommunen tecknar ett 10-årigt hyreskontrakt om 2 500 kr per kvm/år. Äldrenämnden 

ställer sig positiv till att ansvara för gemensamhetslokalen och även bemanna densamma 

inom befintlig budgetram. Äldrenämnden har skickat ärendet vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Om planen håller börjar byggandet av detta boende till hösten. Hyrorna förhandlas med 

hyresgästföreningen men ligger uppskattningsvis ungefär på 6 tkr för en tvåa och 7 tkr för 

en trea.  

 

Trygghetsboenden i Ronneby tillämpar en lägsta åldersgräns om 70 år.  

 

I debatten Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (SPF) och     

Maj-Britt Bergljung (SKPF). 

 

Ordföranden tackar Annette och Thomas Svensson för en bra information. 

 

§ 25 

 

Tillgänglighetsguiden. 

 

Ordföranden i Kommunala Rådet för Funktionshinder, KFR, Kristina Valtersson 

informerar och förklarar tillgänglighetsguiden som ger en tillgänglighet i olika lokaler  

i Ronneby centrum. Denna finns på kommunens hemsida och ska uppdateras. 

SPF har tagit på sig ansvaret för uppdateringen i år och erhåller för detta 8 tkr.  

13 personer är vidtalade i de olika pensionärsorganisationerna. Nästa år är det fritt fram 

för någon annan förening att ta på sig ansvaret för uppdateringen. Kristina Valtersson 

framhåller att det är även fritt fram för alla att göra en uppdatering av någon ort utanför 

centrum. Det gäller fysiska åkommor men även buller, matallergier m.m.  

Laila Andersson (SPF) visar hur guiden fungerar på hemsidan och vem som vill kan höra 

av sig till henne eller SPF. 

 

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

(SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Ulla Carlsson (SPRF) och Johnny Magnusson (PRO). 

 

Ordföranden tackar Kristina Valtersson och Laila Andersson för bra information. 
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§ 26 

 

Begäran om remissyttrande gällande Folkhälsopolicy 2013 – 2016. 

 

Folkhälsorådet har 2013-04-29 givit Kommunala Pensionärsrådet möjlighet att yttra sig 

gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016. Handlingarna är utskickade till alla 

ledamöter och ersättare i KPR. 

Policyn i sin helhet beskriver tydligt de viktigaste insatsområden inom hälsa, försörjning 

och välbefinnande som berör alla medborgare i kommunen där verksamheten kan bidra 

till att uppnå målen. 

 

Äldrenämnden har beslutat att anta yttrandet om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016 

med tillägget att satsning på Trygghetsboenden kan ge positiva effekter på de äldres 

välbefinnande. 

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, beslutar att ställa sig bakom Äldrenämndens beslut. 

 

§ 27 

 

Övriga frågor. 

 

Ordförande Birger Svensson meddelar att Äldredagen blir den 31 oktober på             

Knut Hahnsskolan. Anhörigstödjare Lena Jacobsson är samordnare och har varit i  

kontakt med Gerd Klang som föreläsare vid äldredagen. Följande har anmält sig till 

gruppen för planering av Äldredagen: Ulla Carlsson (SPRF), Arne Svensson (SPF),  

Ingrid Ekstrand (PRO) och Christel Svensson (SKPF).  

 

_____________________ 

    

  

   


