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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Anders Lund (M), Ordförande 
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande 
Jan-Eric Wildros (S) Kommunstyrelsens representant 
Ingrid Karlsson (PRO) 
Ingrid Karlsson (SKPF) 
Christel Svensson (SKPF) 
Ann-Sofie Larsson (SKPF) 
 
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare äldreförvaltningen 
Herman Persson, nämndsekreterare 
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§ 49 Dnr 2019-000036 739 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen utan 
justeringar. 
________________ 
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§ 50 Dnr 2019-000029 739 

Val av justerare 
 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Christel Svensson (SKPF) att 
jämte ordförande Anders Lund (M) justera dagens protokoll. Justering sker 
den 1 november 2019. 
________________ 
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§ 51 Dnr 2019-000007 739 

Tertial II 
 

Sammanfattning  
Redovisning av Äldrenämndens ekonomiska läge till och med augusti 
gentemot budget 2019 samt det prognosticerade resultatet för hela 2019.      

Bedömning 
Äldrenämnden prognosticerar ett underskott om ca 10,4 mkr för 2019. Den 
enskilt största orsaken till ökat prognosticerat underskott är uppskrivning av 
köp av hemtjänsttimmar.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), 
Ingrid Karlsson (PRO), Christel Svensson (SKPF) och Jan-Eric Wildros (S).  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 52 Dnr 2019-000129 730 

Information med anledning av budgetberedningens 
kompletterande direktiv avseende budget 2020 plan 
2021-2022 
 

Sammanfattning  
Presentation av utöver tidigare lagd budget beslutade besparingar i 
kommande budget. 
 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson 
(SKPF), Susanne Petersson (C), Jan-Eric Wildros (S) och Ingrid Karlsson 
(PRO). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 53 Dnr 2019-000167 739 

Information från Äldrenämnden 
 

Sammanfattning  
Aktuell information från Äldrenämnden redovisas. Föreligger dagordning 
från Äldrenämndens sammanträde 191023.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson 
(SKPF), Ingrid Karlsson (PRO), Jan-Eric Wildros (S) och Ann-Sofie 
Larsson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 54 Dnr 2019-000237 730 

Redovisning av Kvalitetsombud inom 
äldreförvaltningen 
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Hösten 2018 påbörjade äldreförvaltningen ett förbättringsarbete gällande 
ombudsgrupper/uppdrag. Detta med syfte att förbättra kvaliteten inom 
äldreomsorgen. En ny rutin skapades och infördes och åtta ombudsgrupper startades 
upp i december 2018. I maj 2019 följdes arbetet upp. Vid det tillfället hade sju av 
åtta grupper påbörjat arbetet enligt gällande rutin. Vissa grupper hade enbart haft 
planeringsmöten medan andra även hade hunnit med möten med ombuden. 
Respektive grupp gjorde även en skriftlig redovisning, vilken ska bearbetas på 
verksamhetsnivå under september. Arbetet ska följas upp under hösten 2019.     

Bedömning 
Hösten 2018 påbörjade äldreförvaltningen ett förbättringsarbete gällande 
ombudsgrupper/uppdrag. Detta med syfte att förbättra kvaliteten inom 
äldreomsorgen. 
Äldreförvaltningen arbetade fram ett förslag på rutin gällande ombudsgrupper och 
ombudsuppdrag. Förslaget gick ut på remiss till samtliga verksamheter i 
förvaltningen och utifrån inkomna yttranden fastställdes rutinen i ledningsgruppen. 
December 2018 presenterades den nya rutinen för samtliga chefer på chefsträffen, 
vilket också ansågs som startskottet för det nya arbetssättet. 
Två enhetschefer utsågs som ansvariga och sammankallande för respektive 
ombudsgrupp och uppdraget blev att börja arbeta efter rutinen. 
Följande ombudsgrupper finns: 

• Aktivitet och kultur 
• Värdegrund 
• Dokumentation 
• Hygien och inkontinens 
• Teknik 
• Brand och KUB (kommun under beredskap) 
• Kvalitetsregister 
• Måltid 

2019-05-09 genomfördes en uppföljning av arbetet med ombudsgrupperna och 
ombudsuppdragen enligt den nya rutinen. Ansvariga chefer, för respektive 
ombudsgrupp, presenterade vad som hittills gjorts, vad som planeras att göras samt 
vad gruppen eventuellt behöver för stöd från förvaltningen för att komma vidare. 

• Sju av åtta grupper hade kommit igång och påbörjat arbetet enligt rutin. 
• Flertalet grupper hade haft planeringsmöten och några grupper hade 

dessutom 
hunnit träffa hela ombudsgruppen och därmed kommit igång ordentligt. 
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• På frågan om stöd behövs från förvaltningen svarade ett par grupper att 
administrativt stöd/hjälp av någon person i vissa ärenden hade varit positivt. 
En grupp anger att utbildningsinsats behövs, dock är ingen kostnadsberäkning 
gjord ännu. Några grupper hade inte kommit så långt och hade därmed inte 
klart för sig vilka behov som finns. 
 
Respektive ombudsgrupp gjorde även en skriftlig redovisning i samband med 
uppföljningen i maj 2019, vilka ska bearbetas på verksamhetsnivå under september 
2019. Fortsatt uppföljning kommer ske under hösten 2019.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S), 
Ingrid Karlsson (PRO), Christel Svensson (SKPF) och Ann-Sofie Larsson 
(SKPF).  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 55 Dnr 2019-000106 739 

Seniordagen 2019 
Utvecklingssamordnare Susanna Sturesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
På grund av ett mycket stort antal besökare till Seniordagen 2018 föregående 
är årets upplaga flyttad till Blekinge Convention Center. 299 gäster är 
anmälda.  
Man kommer att ta en inträdesavgift på 100 kr där lunch är inkluderad. Priset 
är subventionerat.  
Årets tema är nostalgi. Några av föreläsarna är Maria Sibbesson som ska tala 
om anhörigstöd, Kommunjurist Julia Brorsson som ska föreläsa om 
framtidsfullmakter. Vidare kommer Anders Jonsson att leda i en sittande 
stadsvandring. 
Underhållning på eftermiddagen leds av Lena Pålsson, tipsrunda och lotteri.    
Seniordagen 2019 äger rum den 31 oktober.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Ann-Sofie Larsson 
(SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 56 Dnr 2019-000030 739 

Information från kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens representant Jan-Eric Wildros (S) ger information om 
ärenden från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-01.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S), 
Ingrid Karlsson (PRO), Christel Svensson (SKPF) och Susanne Petersson 
(C). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 57 Dnr 2018-000194 730 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 
 

Sammanfattning  
Sune Håkansson, Ronnebypartiet, föreslår i en motion att Ronneby kommun 
inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  
Äldrenämnden i Ronneby beslutade 191023 § att föreslå Kommunstyrelsen 
att avslå motionen med följande motivering: 
Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa vad det 
är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka rättigheter skulle 
individen kunna kräva?  
Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, tränga 
undan andra kriterier? Konsekvenser? 
Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa garantin? 
Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång och efterfrågan på 
trygghetsboende generellt och i synnerhet för personer över 85 år? 
Kostnader? 
Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 
garanti? 
Vad händer om garantin inte kan verkställas? 
Konsekvenser för annan verksamhet?    
 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christel Svensson 
(SKPF) 

Yrkanden 
Christel Svensson (SKPF) yrkar att Kommunala pensionärsrådet återkommer 
med svar på motionen till sammanträdet den 14 november.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att återkomma med svar på motionen 
vid sammanträdet den 14 november. 
________________ 
Bilaga 1: Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) – 
dags för boendegaranti 
Exp: 
Äldrenämnden 
Medlemmar av kommunala pensionärsrådet 
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§ 58 Dnr 2019-000221 006 

Förslag till sammanträdestider KPR 2020 
 

Sammanfattning  
 Nedan sammanfattas förslag till sammanträdestider för KPR 2020: 
 
Torsdag 2020-02-27 
Torsdag 2020-03-26 
Torsdag 2020-05-28 
Torsdag 2020-10-01  
Torsdag 2020-10-29 
Torsdag 2020-11-26 
 
Sammanträdena föreslås börja kl. 08.30 och äga rum i Listerbysalen  

Förslag till beslut 
 Kommunala pensionärsrådet föreslås anta ovanstående förslag till 
sammanträdestider för 2020.              

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christel Svensson 
(SKPF). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till föreslagna sammanträdestider.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar om följande sammanträdestider för 
2020: 
Torsdag 2020-02-27 
Torsdag 2020-03-26 



 

Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(18) 

2019-10-25  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Torsdag 2020-05-28 
Torsdag 2020-10-01  
Torsdag 2020-10-29 
Torsdag 2020-11-26 

Sammanträdena börjar kl. 08.30 och äger rum i Listerbysalen. 
________________ 
Exp: 
Medlemmar av Kommunala pensionärsrådet 
Kanslienheten 
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§ 59 Dnr 2019-000057 739 

Inkomna skrivelser 
 

Sammanfattning  
Följande inkomna skrivelser föreligger vid dagens sammanträde: 

- Protokoll Samverkansnämnden i Blekinge 27 september 2019      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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§ 60 Dnr 2019-000058 739 

Övrigt 

Sammanfattning  
Christel Svensson (SKPF) lyfter fråga om borttagande av syn och 
hörselkonsulent? Den fanns med bland de budgetposter som skulle tas bort 
då internbudgeten redovisades för rådet i oktober 2019.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson 
(SKPF) 

Yrkanden 
Christel Svensson (SKPF) yrkar att kommunala pensionärsrådet lämnar 
följande frågeställning till Äldrenämnden: 
Finns det en vinst i att Äldrenämnden även har kvalitetsombud inom syn och 
hörsel? 
 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
noch finner att Äldrenämnden bifaller desamma. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att yttra följande frågeställning till 
äldrenämnden: Finns det en vinst i att vi även har kvalitetsombud inom syn 
och hörsel? 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att i övrigt notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare  
Catherine Persson, förvaltningschef 
Äldrenämnden 
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Kommunfullmäktige

Ronneby

MOTION

DAGS FöR BOENDEGARANTI

I Ronneby kommun har det aldrig funnits så många äldre. Vi har aldrig haft så få platser på särskilt
boende. Vi har aldrig haft så kort kö. Kommunen har aldrig betalat så lite i betalningsansvar till
landstinget, vilket vi får göra om kommunen inte klarar av att ta hem sina sjuka från sjukhuset i tid.

Förklaringarna är flera. Våra äldre är friskare. Det synes till och med vara så att antalet dementa inte
ökar längre. De äldres bostäder har blivit bättre. Hemtjänsten kommer vid behov även på natten.
Satsningen på Trygg hemgång blev en fullträff. övriga åtgärder i iförebyggande syfte, exempelvis
sjukgym nastik, gör nytta.

En viktig del är kommunens trygghetsboenden. lnom kort kan kommunen erbjuda trygghetsboende
även i Kallinge.

Mitt intryck är att våra äldre helst vill bo i ett helt ordinärt boende, Trygghetsboendena är det näst
bästa alternativet. I sista hand kommer det särskilda boendet, eller Vård- och omsorgsboende som
det numera heter.

Eringsboda före detta församling är ett exempel. Här finns 16 personer över 90 år. En enda av dessa
bor på trygghetsboende. Sex personer bor i hyreslägenhet. Nio bor kvar ivillanl Möjligen skallen
person på demensboende räknas till bygden.

De äldre känner en extra trygghet, om de vet att hjälp finns, om och när den behövs. Valfriheten är
värdefull. Man vill helst inte bli bedömd.

I flera kommuner inför man därför en så kallad boendegaranti. Har man nått en given ålder, så skall
man garanteras plats, när man så vill. Kommunen skall inte bedöma behovet,

I Tingsryd inför man nu denna garanti, för personer 90 år fyllda. Garantin gäller för särskilt boende. I

andra kommuner gäller garantin för trygghetsboende, då oftast vid en lägre ålder.

Måhända kan byggnation i kommunal regivara den bästa lösningen för många. Det förunderliga är
att Ronnebyhus måste räkna med en ränta på kringsvid sju procent. I kommunala kalkyler är räntan
ungefär två procent.

Jag foreslår:

20L8-07-22

I trygghetsboende för personer, som fyllt 85 åratt Ronneby kor4gun inför en

sune Håkansson S"-n(
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