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Sammantrådesdatum

KOMMUN

2019-02-14

Kommunala pensionärsrådet
Plats och

tid

Listerbysalen, kl. 08:30-12:00 med 15 minuters ajournering för fika.

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
nårvarande

Se särskild förteckning

Christel Svensson (SKPF)
usteringens plats och tid

Stadshuset, 2019-02-19 kl. 1 0:00

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Asa Rosenius
Ordförande

Anders Lund (M)
Justerare

ZuU Lry"*-

Christel Svg_pdson (SKPF)

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

Beslutsinstans

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-02-14

Datum då anslaget sätts

upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för

protokollet

2019-02-19

2019-03-14
Stadshuset, Kommunkansliet och därefter Centralarkivet

Underskrift

Asa Rosenius
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter/ersättare

Anders Lund (M), ordförande
Ake Olsson, PRO
Anja Bennhagen, PRO
KickiAbrahamsson, PRO
Laila Andersson, SPF
Eva Holmberg, SPF
lngvar Svensson, SPF
Christel Svensson, SKPF
Ann-Sofie Larsson, SKPF

Övriga närvarande

Tjänstemän

l'^w /s

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom SS 1-4
Catherine Persson, förvaltningschef $$ 1-5 och g 12
Katarina Losell, MAS S 6
Asa Rosenius, nämndsekreterare
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s1

Fastställande av dagordning 2019-02-14
Sammanfattning
Dagordningen till KPR: s sammanträ

de 20

19

- KPR

-02- 1 4 godkiinns med ftilj ande

tillägg som tas upp under $ 12, Övrigt:

o
r
o
o

o

Eva Holmberg (SPF) har information om en skrivelse som hon och
Laila Andersson (SPF) har skickat till tekniska nämnden kostenheten, avseende dietist.
Eva Holmberg (SPF) tar upp regeringens initiativ
"Aldrig ensam".

till projektet

Eva Holmberg (SPF) tar upp frågan om Ronneby kommuns olika
mötesplatser ftir äldre.
Eva Holmberg (SPF) har en fråga laing ett projekt som fanns tidigare
gällande uppsökande verksamhet ftir personer i åldem 80+ 651-*
aktivt sökte upp dessa personer, från kommunens sida, ftir att ta reda
på vad de kunde behöva ha hjälp med.

Laila Andersson (SPF) tar upp att KPR tidigare har skickat in ftirslag
avseende ändringar i reglementet ftir KPR.
Skrivelsen behandlar bland annat milersättning och antalet ledamöter.
Laila vill ha svar på om denna skrivelse har behandlats på något sätt,
KS dnr 20161281.

till kommunstyrelsen

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M)

samt Laila Andersson

(SPF) och Eva Holmberg (SPF).
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Beslut
Kommunala pensionåirsrådet beslutar att fastställa dagordningen ftir
sammanträdet20l9-02-14 med ftiljande tillägg under g 12, Övrigt:

o
o
o
o

o

Eva Holmberg (SPF) har information om en skrivelse som hon och
Laila Andersson (SPF) har skickat till tekniska nämnden kostenheten, avseende dietist.
Eva Holmberg (SPF) tar upp regeringens initiativ till projektet
"Aldrig ensam".
Eva Holmberg (SPF) tar upp frågan om Ronneby kommuns olika
mötesplatser ftir äldre.
Eva Holmberg (SPF) har en fråga kring ett projekt som fanns tidigare
gällande uppsökande verksamhet ftir personer i åldern 80+ där man
aktivt sökte upp dessa personer, från kommunens sida, ftir att ta reda
på vad de kunde behöva ha hjälp med.

Laila Andersson (SPF) tar upp att KPR tidigare har skickat in ftirslag
kommunstyrelsen avseende iindringar i reglementet ftir KPR.
Skrivelsen behandlar bland annat milersättning och antalet ledamöter.
Laila vill ha svar på om denna skrivelse har behandlats på något sätt,
KS dnr 20161281.
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Dnr2019-000029 739

s2

Val av justerare 2019-02-14

-

KPR

Beslut
Christel Svensson (SKPF) utses att jåimte ordftiranden justera dagens
protokoll. Justeringens tidpunkt fastställs till tisdagen den 19 februari kl.
l0:00 på Stadshuset.
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Dnr2019-000030 739

lnformation från kommunstyrelsen
KPR

- redovisning för

Sammanfaftning
Ordftirande Anders Lund (M) samt ftirvaltningschef Catherine Persson ger
information om åirendena fran kommunstyrelsens sammanträde 20 I 9-0 I -0 8

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Laila Andersson (SPF) och
Åke Olsson (PRO).

Beslut
Kommunala pensioniirsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.
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Dnr 2019-000022730

Bokslut äldrenämnden 2018

-

redovisning för KPR

Sammanfattning
Ekonom Jane Wennerdahl Nilsson samt ftirvaltningschef Catherine Persson
ftjredrar bokslutet och Catherine informerar dessutom om kötider,
hemtj iinsttilnmar, bemanningspengar och vilka utmaningar äldrenämnden
står inftir framöver.

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Christel

Svensson (SKPF)

och Ingvar Svensson (SPF).

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera redovisningen
protokollet.
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Dnr2019-000054 040

lnternbudget 2019 - redovisning för KPR
Sammanfattning
Förvaltningschef Catherine Persson och ordftirande Anders Lund (M)
redovisar den ftireslagna intembudgeten ftir 2019.
Beslut om internbudget för år 2019 fattas på äldreniimndens sammanträde
2019-02-20 och kommer att innebåira en siinkning av budgetramen. Med
anledning av denna sänkning tittar ftirvaltningschefen på alternativa
besparingsåtgärder som äldrenämnden har attta ställning till.

Vidare informerar ftirvaltningschefen och ordftiranden bland annat om
bemanningspengar, prognosticerade hemtj änsttimmar, ftirebyggande arbete,
trygg hemgång, stirskilda boenden, bemanning i vård- och omsorgsboenden
samt ny teknik inom äldreomsorgen.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordft)rande Anders Lund (M), Christel

Svensson (SKPF),
Eva Holmberg (SPF), Åke Olsson (PRO) och Ingvar Svensson (SPF).

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera redovisningen
protokollet.
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Dnr2019-000065 730

lnformation till KPR om patientsäkerhetsberättelse

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell ftiredrar ärendet.
Fr ån tj dnste s lvivels en

av

se

ende patientscikerhetsber cittels e :

Vardgivaren ska enligt patientsåikerhetslagen, PSL 2010:659, senast 1 mars
varje år upprätta en patientsåikerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

o

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under ftiregående
kalenderår.

o
o

Vilka åtgtirder som vidtagits ftir att öka patientsiikerheten.
Vilka resultat som uppnåtts.

Patientsåikerhetsberättelsen ska hållas tillgiinglig för den som önskar ta del av
den.

Varje patient ska kåinna sig trygg och säker i kontakten med vården och varje
medarbetare ska kunna utftira sitt arbete under sådana ftirutsättningar att en
siiker vård kan ges. Kommunens ledningssystem ska tydliggöra och
synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat ftir personal, patienter
och övriga medborgare. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i
verksamheten så att hiindelser som kan leda till vårdskador, missftlrhållanden
och andra awikelser inte uppstår.
I patientsåikerhetsberättelsen redovisar medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) resultatet fran internkontroller och egenkontroller som åir gjorda
under 2018. Antal awikelser som är gjorda om läkemedel, fall, hjälpmedel
och fel från annan huvudman redovisas också. En stor punkt iir hur
patientsåikerhetsarbetet bedrivits under ftiregående år. MAS tittar mycket på
resultat utifran Senior Alert och Palliativa registret. Andra delar som nåimns
är Projekt MAR (medicinskt ansvarig ftir rehab), samverkan, kontroller,
utmaningar, implementering av nya system, utbildningar samt mål och
strategier ftir kommande ar.

MAS ftrslag på mål och strategier ftir 2019 är:
o Att implementera nytt awikelse- och klagomålsystem i
verksamheten och dåirmed kunna få fram såikrare statistik fiir att
kunna sätta in ftirbattringsinsatser verkligen behövs ftir att ftirhindra
negativa händelser ftir patienten.

lzs
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.
o

Att implementera Tena Identifi pä alla vård- och omsorgsboenden.
Att ftilja och delta i fortsatt utveckling av processerna kring "Lagen

o

Att ftirbättra resultatet ftir antal genomftirda låikemedelsgenomgångar
i både vård- och omsorgsboende och ordiniirt boende.
Att fortsätta utveckla och ftirbättra arbetet med Senior Alert i ordinärt
boende samt öka riskbedömningarna i vard- och omsorgsboende.
Att ftirsöka nå de målvärden som gäller enligt Socialstyrelsen ftir

o
o
o
o
o
o

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård".

smärtskattning med validerat instrument och dokumentera
munhälsobedömning ftir alla patienter i livets slut.

Att ftiljaprojektet MAR.
Att leva upp till den personuppgiftshantering som gäller med GDPR.
Att utarbeta egenkontrolls indikatorer ftir Rehabverksamheten.
Att fiirbereda hälso- och sjukvårdsorganisationen pä att nytt
verksamhetssystem ftir j ournaldokumentation är upphandlat.

Internkontrollplan ftir MAS 2019 , beslutad av Äldrenämnden I 90 1 3 I :
Senior Alert - antal riskbedömningar gjorda samt antal
riskbedömningar med risk.
Delegering enligt SOSFS 1997:14 och ltikemedelshantering enligt
2017:37 i ordinåirt boende.
Skyddsåtgärder - fttljs rutin och ftireskrift inom vård och

o

o

o

o
o

omsorgsboende.
Sekretess - hanteras personuppgifter korrekt.
Teamträffar - struktur och deltagande.

Rapporten om patientsiikerhet kommer att publiceras på Ronneby kommuns
hemsida efter det att äldrenämnden har fattat beslut om den.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)rande Anders Lund (M), Christel

Svensson (SKPF),
Eva Holmberg (SPF), Åke Olsson (PRO) och Ann-Sofie Larsson (SKPF).

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.
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Dnr 2019-000037 739

Aterremiss - Förslag till namnbyte, konsekvensanalys
- information till KPR
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2 0 1 8 - I | - 12 ärendet till
äldreniimnden ftir en konsekvensbeskring av vad ett namnbyte innebåir ftir
nåimnden och verksamheterna.
Ärendet handlar om ett namnbyte till vard- och omsorgsniimnd samt vårdoch omsorgsftirvaltning istället ftir äldreniimnd och äldreftirvaltning. Detta
utreds nu och ska presenteras ftir nåimnden med en kompletterande
konsekvensanalys. Ärendet åir lagt ftr behandling till äldrentimndens
sammanträd e 20 | 9 -02 -20 .

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Christel

Svensson (SKPF),
Eva Holmberg (SPF), Laila Andersson (SPF), Ingvar Svensson (SPF) och
Kicki Abrahamsson (PRO).

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar att ställa sig positiva
namnändringen.

Exp:

Akten
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
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Dnr 201 9-000009 739

Aktuellt i verksamheten 2019 - information till KPR
Sammanfattning
Ordftirande Anders Lund (M) ftlredrar åirendet.

Från cildrendmndens protokollsutdrag 2019-01-30 $ I3:
- Ett klagomål - enligt anmälaren betecknat som Lex Sarah, har
inkommit till ftirvaltningen. Det är dock ftirvaltningen som avgör om
en anmälan definieras enligt Lex Sarah.
- Som tidigare aviserat kommer verksamhetschef Helen Ahlberg att
avsluta sin tjiinst inom kort. Hon kommer att ersättas av enhetschef
Maria Sevestedt, vars tjänst i sin tur kommer att behöva tillsättas.
- Ett svar från Arbetsmiljöverket kring enhetschefernas arbetssituation
har inkommit. Svar har efterlysts fran förvaltningens sida en låingre
tid och detta inkom 2019-01-30. Uppftiljning ska ske under hösten.

-

-

Förvaltningen bedriver ett löpande arbete med den tekniska
utvecklingen. Omställningen går ftir tillftillet väldigt fort. Flera nya
system åir under inarbetning, bland andra; planeringsverktyg i
hemtjänst och mobila verktyg. Uppstartsmöte har nyligen skett kring
pilotsystem med kameror på vissa boenden.
Niimndsledamot Carina Aulin (SD) lyfte en fråga angående
poolverksamhet bland enhetscheferna. Det åir inget som är aktuellt i
dagsläget.

Niimndsledamot Elisabeth Backström (S) lyfte en fråga om
kamerasystem i hemtjänsten kan bli aktuellt. 20 kameror kommer att
anskaffas till boenden och 5 kameror till ordinåirt boende. Beslut och
formalia kring vem som bestiimmer om var och när övervakning ska
ske ligger låingre fram.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Christel Svensson (SKPF),
Eva Holmberg (SPF), Laila Andersson (SPF) och Ann-Sofie Larsson
(sKPF).

Beslut
Kommunala pensioniirsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.
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Dnr 2018-000062 739

lnformation om ombyggnation av Alycke vård- och
omsorgsboende - information till KPR
Sammanfattning
Ordftirande Anders Lund (M) redogör ftir åirendets historia.
De senast fattade besluten avseende Ålycke vard- och omsorgsboende ftiljer
nedan.

Aldrenämndens beslut 2018-12-19 $ 193
Äldrenämnden beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att fiireslå
kommunful lmåikti ge besluta att :

-

anta ftireliggande ftirslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal
lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende
Ålycke vård- och omsorgsboende ftir tiden 2019-03-01 -2039-02-

28.

-

ny investeringsftrm ges ftir ombyggnation av Älycke vård- och
omsorgsboende på 42 499 820 kr.

-

omdisponera medel från Parkdala samt att nyttja ökade hyresintäkter
ftlr ökade kostnader.

-

ge äldreftirvaltningens ekonom

i uppdrag att bilägga nödviindiga

beräkningar, se bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-01-14 $ 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott ftireslar kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige att avslå ftirslaget från äldrenämnden och inte gå vidare
med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke.
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05
Detta protokoll har ej justerats vid KPR:s sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

2019 -02-28
Kommunfullmåiktige ftirväntas fattaettnytt beslut i åirendet den 28 februari

20t9.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Eva Holmberg (SPF), Laila
Andersson (SPF), Kicki Abrahamsson (PRO) och Ingvar Svensson (SPF).
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Beslut
Kommunala pensionåirsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.
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lnformation om sammanträdestider KPR 2019
Sammanfattning
Fr ån protokoll sutdraget avs e ende kommunala pensionrirsrådet
Sammanträdesdagar ftir KPR 2019 med starttid kl. 08:30:

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

20

I 8- I I - I 4

2019-02-14

2019-04-ll
2019-06-13
2019-09-12
2019-10-17

2019-ll-14

Följande datum rir inbokade fi)r presidieberedningar avseende KPR:
Presidieberedningar KPR 2019 med starttid kl. 13:00:
Måndag 2019-02-04
Mandag 2019-04-01
Måndag 2019-06-03
Mandag 2019-09-02
Mandag 2019-10-07
Måndag 2019-lI-04

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Ann-Sofie Larsson (SKPF)
och Christel Svensson (SKPF).

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen
protokollet.

till

Kommunala pensionåirsrådet ger i uppdrag åt nämndsekreteraren att lägga
datumen fiir presidieberedningar till protokollet.
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Dnr 201 9-000057 739

11

lnkomna skrivelser

-

KPR

Sammanfattning
Skrivelse från SPF till tekniska nåimndenlkostenheten samt ftir kännedom
kommunstyrelsen, äldrenämnden och KPR angående dietist i Ronneby
kommun med inriktning mot äldreomsorg.

till

Eva Holmberg (SPF) redogör ftir ett svar på ovanstående skrivelse från
kostchef Elena Johansson. Enligt Eva är åirendet även skickat till teknik-,
fritid- och kulturnämnden och hon menar diirmed att svar från nämnden
också invåintas.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Laila Andersson

(SPF) och

Eva Holmberg (SPF).

Beslut
Kommunala pensionåirsrådet noterar skrivelsen samt det redovisade svaret

till protokollet.
Exp:

Akten
Elena Johansson, kostchef

Teknik-, fritid- och kultumämnden
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Dnr 201 9-000058 739

Ovrigt

-

KPR

Sammanfattning

1.

Kicki Abrahamsson (PRO) meddelar att hon inte kommer attvara
med i KPR efter detta sammanträde och hon har en fråga om hur
nomineringar gfu till. Ordftirande Anders Lund (M) besvarar frågan.
Enligt reglementet fttr KPR (kommunala pensioniirsrådet) i Ronneby
$ 4, Representation, så har de pensionärsorganisationer med
betalande medlemmar inom Ronneby kommun som tillhör en
rikssammanslutning ftir pension?irer, rätt att representera rådet och
utser vardera två ledamöter samt två ersättare ftir dessa.
Det är organisationerna själva som utser ledamöter samt ersättare till
KPR och rapporterar dessa till ordinarie nämndsekreterare ftir KPR.

2.

Laila Andersson (SPF) tar upp frågan om KPR:s skrivelse avseende
ändringar i reglementet, dnr. 20161281och vad som har gjorts med
den skrivelsen från kommunstyrelsens sida. Under sammanträdets
gang söks i diariet om någon åtgeird har vidtagits avseende denna
skrivelse. Ingen åtgåird har vidtagits och ordftirande Anders Lund (M)
ftireslår att KPR ger nåimndsekreteraren i uppdrag att återigen
tillställa/expediera skrivelsen med diarienummer 20 | 6 I 28 l, till
kommunstyrelsen.

3.

Eva Holmberg (SPF) tar upp frågan om Ronneby kommuns olika
mötesplatser ftir äldre. Kommunen har aktivitetssamordnare som
anordnar aktiviteter. KPR poängterar att detta är en viktig verksamhet
som man vill ha kvar. Förvaltningschef Catherine Persson informerar
om att mötesplatserna finns och är olika aktiva i olika delar av
kommunen. Förvaltningschefen återkommer med mer information
om detta framöver.

4.

Eva Holmberg (SPF) tar upp regeringens initiativ till projektet
"Aldrig ensam" och hur pensionärsorganisationerna skulle kunna
samarbeta kring detta. Eva berättar att studiematerial kommer att
skickas ut till ftireningarna och den 6 maj ska SPF (distriktet) ha en
studiedag kring detta och söker nu samarbete med övriga
organisationer. Christel Svensson (SKPF) sitter med i
Länspensionärsrådet och erbjuder sig att ta med denna information
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dit. Förvaltningschefen ska undersöka om det
av äldreftirvaltningen gällande detta projekt.

åir

något som ftirväntas

5. Eva Holmberg (SPF) har en fråga kring ett projekt som fanns tidigare
gällande uppsökande verksamhet avseende personer i åldem 80+ där
man aktivt sökte upp dessa personer från kommunens sida ftir att ta
reda på vad de kunde behöva ha hjälp med. Förvaltningschef
Catherine Persson och ordftirande Anders Lund (M) informerar om
att det projektet åir slut. Förvaltningen har haft möte med
Räddningstjänsten om ett samarbete ftir ökad såikerhet gällande äldre,
men det är ftir närvarande oklart om några resurser finns till ett
sådant arbete.

6. Äke Olsson (PRO) tar upp en fråga om det finns någonstans dit
pensionåirer kan våinda sig vad gäller hjälp med bredband, wifi, dator,
telefon eller annan teknisk utrustning i Ronneby kommun. Äke
ombeds ta med denna fråga till nästa beredning.

7.

Eva Holmberg (SPF) har information om en skrivelse som hon och
Laila Andersson (SPF) har skickat till tekniska nämnden kostenheten, avseende dietist. Detta behandlades under $ 11,
Inkomna skrivelser.

8.

Christel Svensson (SKPF) frägar om en eventuell utbildningsdag
efter KPR:s sammanträde den 1ll4. Ordftjrande Anders Lund (M)
uppger att han ska tala med ftirvaltningen om detta.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Anders Lund (M), Laila Andersson (SPF), Kicki
Abrahamsson (PRO), Ingvar Svensson (SPF), Åke Olsson (PRO), Christel
Svensson (SKPF), Anja Bennhagen (PRO) och Ann-Sofie Larsson (SKPF).
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Beslut
Kommunala pension2irsrådet noterar samtliga ovanstående punkter i iirendet
till protokollet.
Kommunala pensionåirsrådet ger nåimndsekreteraren i uppdrag att återigen
tillställa/expediera skrivel sen med diarienummer 20 | 6 I 28 l, till
kommunstyrelsen.

Exp:

Akten
Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Anders Lund, ordftirande
Catherine Persson, ftirvaltningschef
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