RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2014-01-29

Plats och tid

Folkhögskolan Bräkne-Hoby kl. 08.30 – 12.15

Närvarande

Birger Svensson (C)
Sune Håkansson (RP)
Bo Johansson (S)
Jan-Eric Wildros
Åke Olsson
Nils Olofsson
Ingvar Svensson
Christel Svensson

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
PRO
SPRF
SPF
SKPF

Övriga deltagare Per Frödholm, Blekingearkivet § 2, Jan-Olof Henriksson och Annelie Vik
Folkhögskolan § 3, Karin Widecrantz och Eva Bladh Äldreförvaltningen § 4.

Utses att justera Christel Svensson
Justeringsplats/ Kommunledningsförvaltningen/torsdagen den 6 februari 2014 kl. 15.00
tid

Sekreterare

Sune Håkansson

Ordförande

Birger Svensson

Justerande

Christel Svensson

Paragrafer: 1 - 7

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

Organ

Ronneby Kommunala Pensionärsråd

Sammanträdesdatum

2014-01-29

Datum för anslags
uppsättande
2014-02-07

Datum för anslags
nedtagande
2014-03-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Ann Hermansson
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§1
Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Birger Svensson hälsade välkommen till årets första möte. Han meddelade att
han utsett Sune Håkansson till att föra dagens protokoll, då ordinarie sekreterare var
frånvarande. Christel Svensson utsågs till att justera dagens protokoll.
§2
Visning av Blekingearkivet
Per Frödholm redogjorde för verksamheten vid Blekingearkivet. Mötesdeltagarna fick
också en rundvandring, varvid intressanta delar av samlingarna visades. 2500 föreningar,
gårdar, etc. har sina samlingar i Bräkne-Hoby, varvid kringsvid 2000 hyllmeter fylls av
protokoll, etc.

§3
Folkhögskolans verksamhet
Rektor Jan-Olof Henriksson redogjorde för verksamheten vid Folkhögskolan. Han
berättade om de stora investeringsplanerna, ca 150 miljoner kronor. Rektor Henriksson
menade att landstinget låg rejält efter med underhållet av byggnaderna,
Anneli Vik berättade om skolans seniorkurser. Cirka 120 personer använder
möjligheterna till dels ökad kunskap, dels ökad social samvaro.

§4
Redogörelse från MAS
Eva Blad, som kommer att vara medicinskt ansvarig sjuksköterska framöver, presenterade
sig och sina tankar om framtiden.
Karin Widecrantz beskrev innehållet i Patientsäkerhetsberättelsen, som nu håller på att
utarbetas. Berättelsen skall innehålla en redogörelse för vad man gjort under året, i
relation till de uppsatta målen.
Karin beskrev hur hon under året har gjort kontroller ute i verksamheten, exempelvis vad
gäller läkemedelshanteringen på de särskilda boendena.

§5
Aktuellt från Äldrenämnden
Sune Håkansson är nu ordförande i Äldrenämnden. Han meddelade:
•

•
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att KPR sannolikt kommer att få ett nytt reglemente från och med 2015. Då kommer
rådet att få ett AU, därtill skall vice ordförande väljas från pensionärsorganisationerna.
Därigenom hoppas vi på att bättre kunna tillgodose pensionärsorganisationernas
önskemål om mer information och inflytande. Kvar står den olösta frågan om
ekonomiska ersättningar.
att köerna till de särskilda boendena är besvärande. Äldrenämnden har tagit beslut om
att hos KS och KF begära att få förhyra ett hus, rymmande ca 30 platser, i Parkdala,
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årlig hyreskostnad ca 1,7 miljoner kronor. Investeringskostnaden blir ca 700 tkr.
Härigenom skulle kommunen ”försäkra” sig mot alltför långa köer. Köerna innebär dels
en sämre service mot våra äldre, dels kan följden bli högre kostnader i form av
betalningsansvar samt, i värsta fall, viten.
•

att diskussioner finns om att i stället bygga nytt, antingen vid Lindebo eller vid
Ågårdsbo. Problemet är tiden, det kan ta för lång tid att bygga nytt.

•

att Äldrenämnden fick ca 3,2 miljoner i ”prestationspengar” från staten, som bekräftelse
på god verksamhet under 2013. Pengarna får, sannolikt, användas av ÄN under 2014,
vilket ger möjligheter till fortsatta satsningar.

•

att ÄN under 2013 överskred budgeten med närmare 3 miljoner kronor.

§6
Övriga frågor
Nils Olofsson efterfrågade en diskussion om ”Framtidens äldrevård i Ronneby”.

§7
Mötet avslutades.
___________________
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