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Plats och tid Biblioteket kl 13.30 – 16.00 

    

Närvarande Birger Svensson   Äldrenämnden, ordförande  

   Sune Håkansson   Äldrenämnden 

   Bo Johansson   Äldrenämnden 

   Jan-Eric Wildros   Kommunstyrelsen                           

    Laila Andersson   SPF 

    Nils Olofsson   SPRF    

                               Bengt Andersson   SPRF    

      Ingvar Svensson     SPF 

       

 

Övriga deltagare  Anneli Mattsson, bibliotekschef, § 36 

    Torill Skaar §§ 37 - 41 

                               Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare      

                           

 

Utses att justera  Laila Andersson SPF 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/kl. 10.00 

tid 

 
Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 35 - 41 

 

 

Ordförande  Birger Svensson 

 
 

Justerande  Laila Andersson  

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2012-08-15 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2012-08-22 nedtagande   2012-09-12 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Underskrift 

   Inga-Lill Gliveson 
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§ 35 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

Laila Andersson, SPF,  utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 36 

 

Information från Biblioteket. 

 

Bibliotekschef Anneli Mattsson hälsar välkommen till biblioteket och lämnar information 

om bibliotekets organisation. 

 

Biblioteket tillhör Fritids och Kulturförvaltningen där även turistbyrån ingår.  

Ronneby bibliotek består av ett huvudbibliotek, 5 filialer och 3 bokstationer. 20 personer 

arbetar här, c:a 17 heltidstjänster. 

 

Det finns ett barnlag som arbetar mycket med bokprat för skolbarn och service med 

boklådor till skolor och förskolor. 

Vuxenlaget arbetar med flera uppgifter som Boken kommer, talböcker, Fjärrlån, Boklådor 

till servicehem och en del arrangemang för allmänheten. 

Bokanslaget är på ca 1.200.000 kr, inräknat bidrag från Kulturrådet och pengar för 

utländska böcker. En tredjedel går till barnböcker och två tredjedelar till vuxenböcker. 

2011 lånades ut 215.733 medier och 185.120 besökte stadsbiblioteket och filialerna. 

 

De tre minsta filialer i Backaryd, Johannishus och Eringsboda håller på att omvandlas till 

bokstationer. Där kommer att finnas kvar ett mindre bestånd böcker som byts ut 3 - 4 ggr 

per år. Lån sker helt på förtroendebasis, dvs man tar en bok som passar och sätter tillbaka 

den när man har läst klart den. Inga lån registreras. 

 

På Hjorthöjdens bibliotek startar ett samarbete med fritidsgården som har flyttat in i 

bibliotekslokalen och nytt namn blir Hjortens mötesplats. Mötesplatsen kommer att 

bemannas med bibliotekspersonal på förmiddagen, därefter tar fritidspersonalen över för 

eftermiddagen. Under eftermiddagen kommer att det att vara självservice för de 

bibliotekslåntagare som vill låna böcker, tidningar eller använda datorerna. 

Det pågår också ett arbete med en ny hemsida som är ett samarbete mellan hela Blekinge 

och Kronobergs bibliotek. 

 

Boken kommer är en service som går till låntagare som inte själva kan ta sig till 

biblioteket. Vår personal plockar ihop en kasse böcker/ljudböcker som har den inriktning 

man kommit överrens med låntagaren om. Vi kör ut och byter kasse var 5:e vecka. Som 

det är nu finns det 4 olika turer. 

 

Talböcker är böcker inlästa med statliga pengar och som kan skickas gratis med posten. 

De kan inte lånas av alla utan är för personer med synskada, lässvårigheter eller något 

annat funktionsnedsättning. Numera kan man även ladda ner dem direkt i sin dator  
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hemma efter att man registrerat sig hos sitt bibliotek. Talböcker skiljer sig från ljudböcker 

dels till formatet, en Daisy-skiva (mp3) och att allt ligger på en cd istället för som 

ljudböcker där det blir flera skivor för varje bok. Talböcker är dessutom inlästa på ett 

neutralt sätt för att låntagaren själva ska kunna tolka texten. De flesta böcker läses in som 

talböcker och därutöver kan man lämna inläsningsförslag. Som student har man rätt att få 

sin studielitteratur inläst om man har syn- eller lässvårigheter. 

 

Fjärrlån betyder att eftersom vi inte har alla böcker själva lånar vi en hel del från andra 

bibliotek, speciellt studielitteratur. 

 

Katalogarbete innebär att alla böcker som köps in till biblioteket måste registreras och 

”pluttas” för att hamna på rätt hylla. Det mesta är färdigt när boken levereras men vi 

måste göra visst arbete själva. 

 

Bokprat fås av alla skolbarn, 2 - 3 bokprat per termin när de besöker biblioteket med sina 

klasser. 

 

Hemsidan håller på att arbetas om i samarbete med övriga länets bibliotek. Detta kräver 

sedan underhåll och nytt material för att vara interaktiv. Där ingår även blogg med 

boktips. 

 

De flesta förknippar bibliotek med böcker och det är oftast det som syns mest. Men det 

finns dessutom tidningar, tidskrifter, ljudböcker, filmer och musik att låna. Vi har även 

databaser där man t.ex. kan läsa tidningar och tidskrifter från hela världen. 

Det finns även e-böcker som man kan ladda ner till sin dator, läsplatta eller iphone för att 

läsa boken digitalt. 

En stor del av besökarna är här för att använda datorerna. 

 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (s), Birger Svensson (c), Ingvar Svensson (SPF), 

Nils Olofsson (SPRF), Bengt Andersson (SPRF) och Laila Andersson (SPF). 

 

§ 37 

 

Mål för Äldrenämnden. 

 

Äldrechef Torill Skaar redogör för ett sammanställt material om äldreomsorgens mål. 

Äldrenämnden beslutar i ärendet den 21 augusti 2012. Målen utgår från, Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL:s viljeriktning. 

 

Målen för äldreomsorgen i Ronneby är att medverka till att de äldre ges förutsättningar 

till att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Omsorgen ska vara av god kvalitet och 

erbjudas efter den enskildes behov och bygga på respekt för den enskildes delaktighet,  

självbestämmande och integritet. 

 

 

 



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunala Pensionärsrådet 2012-08-15 
 

Justeras Utdragsbestyrkande 

 

4 

 

Målen är nedbrutna till fyra delmål 

 Tryggt och säkert åldrande 

 Individens fokus 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning. 

 

     

I debatten deltar Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Ingvar Svensson (SPF), 

Bengt Andersson (SPRF) och Sune Håkansson (rp). 

 

§ 38 

 

Aktuellt i äldreförvaltningen. 

 

Torill Skaar informerar enligt följande: 

 

- Trygg hemgång i hemtjänsten, som tidigare redogjorts för i Kommunala 

Pensionärsrådet, har fungerat mycket bra. 

 

- Björkliden, Eringsboda, är sedan den 30 april Trygghetsboende och så gott som fullt 

uthyrt. I Hammelins trygghetsboende står aldrig någon lägenhet tom. 

 

- Idag finns 20 lediga lägenheter i särskilt boende. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Jan-Eric Wildros (s), 

Ingvar Svensson (SPF) och Sune Håkansson (rp). 

 

§ 39 

 

Rutiner vid akuta sjukdomsfall för de som bor i särskilt boende. 

 

Nils Olofsson (SPRF) har väckt frågan hur det fungerar med rutiner vid akuta 

sjukdomsfall för de som bor i särskilt boende. 

I regel samråder vårdbiträdet med kommunsjuksköterskan om inte det är 112 som gäller. 

Äldrenämnden har under § 78/2012 tagit beslut att personal ska följa med 

ambulanstransport vid akut sjuktransport mellan kl. 07.00 – 19.00 veckans alla dagar. 

Utvärdering ska ske efter året slut. 

 

I debatten Birger Svensson (c), Jan-Eric Wildros (s), Ingvar Svensson (SPF), 

Nils Olofsson (SPRF) och Bengt Andersson (SPRF). 
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§ 40 

 

Delgivningar. 

 

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

 

§ 41 

 

Övriga frågor. 

 

- Vid nästa sammanträde den 17 oktober 2012 kommer förvaltningschefen för tekniska 

förvaltningen Magnus Graad att informera om verksamheten och då bl.a. 

lokalfrågorna. 

 

- Äldredagen blir som tidigare påtalats den 1 november 2012. En särskild arbetsgrupp 

är tillsatt för att arbeta med programpunkter och organisera denna dag. 

 

- Bo Johansson (s) tycker att Pensionärsrådet bör ta upp följande punkter framöver: 

Taxan för omvårdnad-  och serviceinsatser. 

Kollektivtrafiken 

Ärenden som ligger som förslag till Kommunstyrelsen 

Diskussion angående annonsering av Kommunfullmäktiges föredragningslista. 

 

_______________________ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


