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§ 11 Dnr 2018-000036 739 

Val av justerare 2018  

 

Sammanfattning  

 Christel Svensson (SKPF) föreslås att utöver ordförande justera dagens 

protokoll.      

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Christel Svensson (SKPF) att 

utöver ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 12 Dnr 2018-000037 739 

Information från kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning  

 Jan-Eric Wildros sammanfattar det senaste från kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Laila Andersson (SPF), Ingvar Svensson (SPF), Sonja 

Nilsson (SPF) Eva Holmberg (SPF), Åke Olsson (PRO), Anja Bennhagen 

(PRO) samt Bo Johansson (S). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 13 Dnr 2018-000044 739 

Information avseende uppdraget utplacering av 
parkbänkar  

Emelie Stenborg föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att kontakta och samråda med KPR och funktionshinderrådet om 

antal och placering av parkbänkar. Det har genomförts en utredning 

avseende placering av parkbänkar och utifrån den har tekniska förvaltningen 

valt ut platser att placera bänkarna på. Det har dock framkommit att 

kommunala pensionärsrådet inte har varit delaktig i utplaceringen av 

parkbänkarna och uppdraget från kommunfullmäktige är alltså därför inte 

avslutat.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson, 2:e vice ordförande Bo 

Johansson (S), Laila Andersson (SPF), Kicki Abramsson (PRO) samt 

Christel Svensson (SKPF).   

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet 

samt att uppdra Emelie Stenborg att inom tre veckor tillkalla ett möte för 

diskussion om utplacering av parkbänkar.  

________________ 

Exp: 

Emelie Stenborg, biträdande chef tekniska förvaltningen  
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§ 14 Dnr 2018-000072 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

 Ärendet Taxor måltidsverksamhet 2019 har remitterats till äldrenämnden, 

socialnämnden, utbildningsnämnden, kommunala pensionärsrådet samt 

kommunala funktionshinderrådet.  

I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska 

förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor 

för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt 

personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende 

äter i restaurangen.  

Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på 

justering redovisas i bilaga. 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med 

ökning av KPI.  

Äldrenämnden yttrade sig enligt följande:  

 Äldrenämnden anser att matens kvalité måste höjas. Äldrenämnden 

menar att det är enklare att indexreglera med utgångspunkt 

konsumentprisindex juni 2013. Taxan för maten skall bestämmas 

utifrån förändringen i konsumentprisindex per juni året före taxeåret. 

Taxan 2019 blir sålunda beroende av konsumentprisindex juni 2018.  

 Det skall framgå att dessert alltid ingår i lunchen. Alternativ ska 

priset på desserten framgå. Det skall framgå om ”kaffe på maten” 

ingår.  

 Det skall framgå att övriga taxor fastställs av måltidsenheten. 

Möjligen bör taxan för mellanmål (kaffe) fastställas av 

kommunfullmäktige.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Christel Svensson (SKPF) samt Laila Andersson (SPF).  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att yttra sig enligt följande:  
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 Maten måste bli bättre,  

 Det måste finnas med beräkningar på hur mycket det kostar att 

bereda maten per portion, 

 Den nya taxan för kvällsmat ifrågasätts, 

 Skillnaden på taxorna mellan skolpersonal och 

äldreomsorgspersonalen ifrågasätts.  

________________ 

Exp: 

KSAU/KS 
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§ 15 Dnr 2018-000084 739 

Anslag till Äldredagen 2018 

 

Sammanfattning  

Lena Jacobsson har gått i pension och det ska utses en ny chef. Förra året 

anslog äldrenämnden 52 000 till äldredagen. Förslaget är att kommunala 

pensionärsrådet önskar om ett likande belopp inför årets äldredag samt att 

samma arbetsgrupp från KPR som arbetade med äldredagen förra året är 

med i planeringen.  

Förslag till beslut 

Kommunala  pensionärsrådet föreslås besluta att föreslå äldrenämnden att 

anslå 55 000 kronor till äldredagen 2018 samt att berörd tjänsteman från 

äldreförvaltningen tar kontakt med arbetsgruppen från kommunala 

pensionärsrådet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP) samt Laila Andersson 

(SPF).  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att föreslå äldrenämnden att anslå 

55 000 kronor till äldredagen 2018 samt att berörd tjänsteman från 

äldreförvaltningen tar kontakt med arbetsgruppen från kommunala 

pensionärsrådet.      

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  
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§ 16 Dnr 2018-000085 739 

Skrivelse från PRO i Kallinge- gratis kollektivtrafik för 
äldre  

 

Sammanfattning  

Det har inkommit en skrivelse från PRO i Kallinge där de lämnar ett förslag 

på att pensionärer i Ronneby ska få åka grattis på ortens bussar.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Åke Olsson (PRO), 2:e vice ordförande Bo Johansson 

(S), Laila Andersson (SPF), Christel Svensson (SKPF), Anja Bennhagen 

(PRO), Jan Eric Wildros (S) samt Sonja Nilsson (SPF).  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att informera kommunstyrelsen att 

kommunala pensionärsrådet instämmer med skrivelsen från PRO i Kallinge.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Dnr 2018-000090 739 

Information avseende ombyggnation av vård- och 
omsorgsboende Ålycke   

 

Sammanfattning  

Bo Johansson (S) informerar om ombyggnationen på Ålycke. Arbetet med 

ombyggnationen av Ålycke har blivit försenat men nu har en tidsplan 

presenterats och arbetet har tagit fart. Äldrenämnden har tillsatt en 

arbetsgrupp som ska tillsammans med äldreförvaltningen och Ronnebyhus 

AB leda vidare arbetet.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S), Åke Olsson (PRO), Laila Andersson (SPF), Christel 

Svensson (SKPF), Jan Eric Wildros (S), Kicki Abramsson (PRO), Ann-Sofie 

Larsson (SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Eva Holmberg (SPF) samt Sonja 

Nilsson (SPF).  

Beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 18 Dnr 2018-000091 739 

Information avseende Kallinge  

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) informerar muntligt om situationen med 

Kallinge.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör 2:e vice ordförande Bo Johansson (S), Laila Andersson 

(SPF), Jan Eric Wildros (S) Ingvar Svensson (SPF) samt Ann-Sofie Larsson 

(SKPF).  

Beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 19 Dnr 2018-000093 739 

Information avseende situationen med trygghetslarm i 
särskilt boende  

 

Sammanfattning  

Ordförande Sune Håkansson (RP) informerar muntligt om situationen med 

trygghetslarmen i särskilt boende. 

Ronneby kommun (äldreförvaltningen) har ett avtal med Tunstall AB att 

Tunstall AB ska leverera trygghetslarm i särskilt boende. Avtalet avser tiden 

16 07 01 – 20 06 30 med möjlighet till förlängning - tre st. à ett år.  

Sedan avtalstidens början har leverantören haft återkommande svårigheter att 

leverera tjänsterna enligt avtalet. Det har medfört brister i tjänsterna och som 

i varierande omfattning inneburit negativa konsekvenser i verksamheten för 

brukare och medarbetare. I verksamheten har det funnits kompletterande 

insatser för att kunna garantera brukarnas säkerhet och trygghet t ex genom 

ökad tillsyn och fler manuella kontroller av larmutrustning. Tidvis har det 

varit mycket hög arbetsbelastning för medarbetare till följd av bristerna. 

Sedan avtalets tecknande har det gjorts omfattande insatser för att få Tunstall 

att leverera ett fullt fungerande larmsystem. De senaste månaderna har 

insatserna intensifierats ytterligare. Kommundirektör Magnus Widén och 

förvaltningschef Catherine Persson har vid flera tillfällen träffat ansvarig 

ledning för Tunstall AB och Tunstall AB har trots utfästelser inte kunnat 

leverera enligt avtalet.  

Mot bakgrund av att Tunstall AB, trots upprepade utfästelser, inte har kunnat 

leverera enligt avtalet bedömer förvaltningsledningen att avtalsrättelse 

behöver ske för att kvalitet och säkerhet ska kunna upprätthållas i 

verksamheten.  

Vid den senaste överläggningen mellan Ronneby kommun och Tunstall AB 

föreslogs ett tilläggsavtal om att avtalsrättelse från Tunstalls sida ska ske 

senast den 11 maj 2018. Om avtalsrättelse inte skett inom den angivna tiden 

bedömer förvaltningsledningen att hävning av avtalet ska göras.   

Äldreförvaltningen har gjort förberedelser för att kunna inleda en förnyad 

upphandling och också gjort utökad marknadsanalys av trygghetslarm för att 

ha handlingsberedskap vid en eventuell hävning av det nuvarande avtalet.  
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Laila Andersson (SPF) samt Eva Holmberg (SPF).  

Beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 20 Dnr 2018-000038 739 

Inkomna skrivelser 

 

Sammanfattning  

 Det föreligger inga skrivelser inför dagens sammanträde. 

 

________________ 
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§ 21 Dnr 2018-000039 739 

Övrigt 2018 

 

Sammanfattning  

Diskussion sker kring möjligheten för en gemsamhetslokal för pensionärer i 

Ronneby.  

Eva Holmberg (SPF) undrar hur arbetet med kvalitetssäkring går till. Om det 

uppdagas att en vårdplan inte fungerar, hur ska vårdtagare gå tillväga då? 2:e 

vice ordförande Bo Johansson informerar om att kommunen har ett formulär, 

”tyck till”, där vårdtagare eller anhöriga kan fylla i synpunkter eller 

klagomål och sedan skicka det till kommunen. 2:e vice ordförande Bo 

Johansson informerar även om de interna kontrollerna som 

äldreförvaltningen har idag och de kontrollen som hade behövts i framtiden.  

Christel Svensson (SKPF) ställer en fråga om vikarier och sommarschema. 

Ordförande Sune Håkansson (SP) svarar att arbetet med sommarschemat inte 

är klart än.        

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Sune Håkansson (RP), 2:e vice ordförande 

Bo Johansson (S), Laila Andersson (SPF), Christel Svensson (SKPF), Jan 

Eric Wildros (S), Kicki Abramsson (PRO), Ann-Sofie Larsson (SKPF), 

Ingvar Svensson (SPF) samt Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

 


