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Närvarolista 

Beslutande  
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Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
Sofie Andersson, nämndsekreterare 
Hanna Bodesund, lokalstrateg § 23 
Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare § 15 
Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare § 15 
Maria Sevestedt, verksamhetschef 
Karl Palm, verksamhetschef 
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 
Pernilla Haraldsson, IKT-strateg 
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§ 13 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Susanne Petersson (C) anmäler följande förändringar i 

dagordningen: 

 Efter önskemål från Hanna Bodesund flyttas ärende Hyreskostnad 

vård- och omsorgsboenden upp på dagordningen till efter 

Presentation av LOV-samordnare.      

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet godkänner dagordningen.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 14 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet utser Eva Holmberg (SPF) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 15 Dnr 2021-000229 001 

Presentation av LOV-samordnare 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar: 

 Lovisa Corneliusson som ny LOV-samordnare.   

 Verksamhetscheferna Karl Palm, Maria Sevestedt och Anna-Karin 

Åkesson. 

 Pernilla Haraldsson, IKT-strateg.     

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 16 Dnr 2021-000217 040 

Tertial 2, T2 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen gör ett prognosticerat bättre resultat tertial 2 (-31 mnkr) än 

vad som prognosticerades tertial 1 (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 

resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 

med att få budget i balans.  

Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna som genererar ett prognostiserat underskott på 22,2 

mnkr, vi kan dock se att hemtjänsttimmarna har planat ut under sommaren.  

Under våren hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 

utmaning med att anpassa sin bemanning efter det stora antalet tomma 

lägenheter, vilket lett till att verksamhetsområdet dragit på sig ett underskott. 

Vi kan dock se att under sommarmånaderna har antalet tomma lägenheter 

börjat minska.  

Kostnader kopplat till pandemin är nu uppe i 17,8 mnkr, vi vet fortfarande 

inte om regeringen kommer ersätta kommunerna för dessa kostnader.       

Bedömning 

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 

äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 

ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 

äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 

behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under 

den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar 

Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket vi redan ser i 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.  
 

Förvaltningen har en fortsatt ekonomisk utmaning framför sig. Vi kan dock 

se att hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man räknar 

av kostnader kopplat till pandemin. Verksamhetsområdet hälso- och 

sjukvård samt myndighetskontoret har en budget i balans. 

Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt ekonomisk 

utmaning framför sig, men har ändå förbättrat sin prognos med 4 mnkr.  
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Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 

påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få 

medel tillskjutna.    

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kerstin Johansson (SPF), Christel Fransson (SKPF), Eva 

Holmberg (SPF) och Annette Rydell (S). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 17 Dnr 2020-000153 730 

Redovisning: Konsekvensanalys av omorganisation av 
Höstsol 

Ärendet föredras av verksamhetschef Anna-Karin Åkesson. 

 

Sammanfattning  

Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschef för vård-och 

omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att till nämnden redovisa en 

konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol. Där fanns två 

frågeställningar som var relevanta att analysera. Nämnden beslutade 2020-

08-26 att remittera frågan till Kommunala pensionärsrådet, samt att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att ta fram organisations och budgetförslag i 

samråd med personal på Höstsol.  

Bedömning 

Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschef för vård-och 

omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att till nämnden redovisa en 

konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol. Där fanns två 

frågeställningar som var relevanta att analysera. Nämnden beslutade 2020-

08-26 att remittera frågan till Kommunala pensionärsrådet samt att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att ta fram organisations och budgetförslag i 

samråd med personal på Höstsol.  

 

I föregående redovisning framfördes hur välbelagt Höstsol hade varit under 

årets sex första månader därtill vilka resurser behöver tillföras till hälso-och 

sjukvården samt hemtjänsten. Likaså mål och bakgrundbeskrivning på hur 

ser det ut när den enskilde får en palliativ diagnos.  

En bilaga från KPR finns med i ärendet. Där framställer KPR sina tankar 

kring Ronneby kommuns palliativa vård.  

Ett utdrag från KPR. Höstsol måste finnas kvar i någon form med så hemlik 

miljö som möjligt. Minst en till två platser till den enskilde som av olika skäl 

inte kan vårdas i hemmet, ska finnas kvar på Höstsol, om den enskilde flyttas 

från hemmet till Höstsol bör personalen som vårdat patienten i hemmet följa 

med in till Höstsol.  

 

Onsdagen den 2020-09-16 samlades Höstsols personal för att berätta om sina 

tankar idéer av en omorganisation av Höstsol. Personalens perspektiv var att 
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ge den enskilde trygghet och omsorg under dygnets alla timmar, samt att ge 

stöd till närstående. Deras syn på Höstsol var också att det var ett 

”andningshål för den närstående”. Den personalen som idag arbetar på 

Höstsol har en god kompetens genom olika utbildningar och olika lång 

erfarenhet inom palliativ vård. Personalen relaterade att deras styrka var att 

hjälpa varandra och den enskilde, ”våga finnas där när man har det svårt”. 

Personalens slutredovisning var att vi inte kan bota den enskilde men vi kan 

ge ett gott slut. De påtalade också att de var ett väl inarbetat team som mer 

än gärna har kvar verksamheten som den är idag, men om det inte skulle 

komma att vara så var de överens om att ett palliativt team i Hälso-och 

sjukvårdsverksamheten var ett bra alternativ. 

 

Höstsols budget är idag baserat på 0,90 % i täthet efter fyra vårdplatser, 

vilket generar 3,6 årsarbetare. Budgeten är på cirka 2,1 miljoner gällande 

personalen och övriga kostnader.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 18 Dnr 2021-000232 001 

Information till KPR, från verksamhetscheferna 
angående vår och sommar  

 

Sammanfattning  

Karl Palm ger information om sin verksamhet: 

 Nya fordon som har ökat verksamhetens flexibilitet och 

tillgänglighet. 

 Två nya enhetschefer 

 Pågående arbete med alternativa transportmedel 

 Utmaningar och mål. 

 

Maria Sevestedt ger information om sin verksamhet:  

 Utmaningar i form av ny budget 

 Nuvarande situation med pandemin och dess utveckling. 

 

Anna-Karin Åkesson ger information om sin verksamhet: 

 Nyanställda medarbetare 

 Svårigheter i att rekrytera ny personal.      

 

Förslag till beslut 

Kommunala pensionärsrådet föreslås besluta; 

- Att ta informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva Holmberg (SPF), Christel Fransson (SKPF) och 

Annette Rydell (S). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 19 Dnr 2021-000213 730 

Information om salutogent förhållningssätt 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog. Information ges med 

hjälp av en Powerpointpresentation.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kerstin Johansson (SPF), Eva Holmberg (SPF) och Annette 

Rydell (S). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 20 Dnr 2021-000214 730 

Information om utredningen gällande 
trygghetsboenden och aktiviteter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog ger information om utredning gällande 

vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen, 

utifrån var behov och målgrupp finns samt utredning gällande hantering av 

trygghetsboenden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva Holmberg (SPF) och Annette Rydell (S). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 21 Dnr 2021-000215 732 

Information om projektet med trygghetskameror, 
fjärrtillsyn 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av IKT-strateg Pernilla Haraldsson. Information ges med 

hjälp av en Powerpoint-presentation.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ulrik Lindqvist (PRO), Annette Rydell (S) och Ann-Sofie 

Larsson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 22 Dnr 2021-000129 739 

Seniordagen 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog meddelar att Seniordagen blir inställd 

efter beslut i vård-och omsorgsnämnden 2021-09-29.      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 23 Dnr 2021-000230 734 

Hyreskostnad vård- och omsorgsboenden 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av lokalstrateg Hanna Bodesund. Information ges om 

hyreskostnader av vård- och omsorgsboenden.  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 24 Dnr 2021-000231 000 

Trygghetsvandring 19 oktober- BRÅ- 
Brottsförebyggande rådet 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog ger information i ärendet och meddelar 

att vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att två representanter från 

Kommunala pensionärsrådet medverkar under Brottsförebyggande rådets 

trygghetsvandring den 19 oktober 2021.  

 

Kommunala pensionärsrådet utser Eva Holmberg (SPF) och Ulrik Lindqvist 

till att närvara under trygghetsvandringen.  

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 25 Dnr 2021-000216 101 

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 
2022-2025 

 

Sammanfattning  

Information angående Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 

2022-2025 ges av förvaltningschef Maria Appelskog.       

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 26 Dnr 2021-000158 001 

Information från kommunstyrelsen KPR 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår då Jan-Eric Wildros (S) inte är närvarande på sammanträdet.     

 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2021-000160 000 

Inkomna skrivelser KPR 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet: 

 Beslut-2021000427-KS§ 332 – Förslag till Hållbarhetsstrategi för 

Ronneby kommun 2022.      

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 28 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Susanne Petersson (C) ställer en fråga om hur Kommunala 

pensionärsrådet ska sammanträda under kommande år.     

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att Kommunala pensionärsrådet ska 

sammanträda sex gånger per år, veckan efter vård- och omsorgsnämndens 

sammanträde samt noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


