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Plats och tid Ålycke servicehus, Johannishus, kl. 08.30 – 11.45 
    

Närvarande Birger Svensson (C)    Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)    Äldrenämnden    

   Sune Håkansson (RP)   Äldrenämnden 

Jan-Eric Wildros           Kommunstyrelsen §§ 32-36                                                                  

Åke Olsson    PRO 

   Åke Nilsson    PRO  

    Laila Andersson    SPF 

    Nils Olofsson    SPRF 

                               Kristina Sjöberg    SPRF     

    Christel Svensson    SKPF 

    Irené Pettersson    SKPF 

           

     

Övriga deltagare Äldrechef Torill Skaar Magnusson § 32-35, värdinna på trygghetsboendena Carina 

Lagerlund § 37 och sekreterare Inga-Lill Gliveson. 

 

Utses att justera   

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/tisdagen den 9 september 2014 kl. 14.00 

Tid   

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 32 - 42 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Laila Andersson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2014-09-03 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2014-09-09 nedtagande   2014-09-30 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Underskrift 

    Inga-Lill Gliveson 
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§ 32  

 

Välkomna till Ålycke servicehus i Johannishus. 

 

Enhetschef Ann-Helen Erwing hälsar Kommunala Pensionärsrådet välkomna till servicehuset Ålycke 

och informerar om verksamheten. På Ålycke finns både avdelningar för demensboende och särskilt 

boende. 

 

§ 33 

 

Mötets öppnande. 

 

Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 34 

 

Val av justeringsperson. 

 

Laila Andersson, SPF, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 35 

 

Aktuellt i Äldreförvaltningen. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar från aktuellt i äldreförvaltningen enligt följande. 

 

- Äldrenämnden har tecknat ett 3-årigt avtal avseende Parkdala. En avdelning för korttidsplatser  

          och en avdelning för permanentboende. Den 15 september ska allt vara klart för inflyttning. 

          Kommunen har köpt tomten som ligger alldeles bredvid servicehuset Lindebo i Bräkne-Hoby för   

          tillbyggnad. Ombyggnad behövs av Ålycke i Johannishus.  

 

- Teaterpedagogen Annie Gylling och producent Johan Sturesson har varit på Äldrenämnden och  

           redogjort för projektet ”Teater för äldre”. Projektet går ut på att arbeta inom äldreomsorgen  

           under professionell ledning samt utveckla metoder för detta. Äldrenämnden har under §108/2014  

           beslutat att anta projektplan. Projektet genomförs under hösten på sex olika boenden med åtta  

           träffar på varje varannan vecka. 

 

- Prestationsmedel har erhållits från staten för en kultur i förändring – sättet att arbeta med 

    kulturfrågor. 

 

- Landstinget i Blekinge samarbetar med Sveriges kommuner och landsting och har bjudit in  

    pensionärsorganisationerna i Blekinge i ärendet ”Passion för livet” den 4 september kl. 13.00  

    i Ronneby. Blekinge läns landsting står för kostnaderna. 
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§ 36 

 

Rapport från Kommunstyrelsen. 

 

Ledamot i Kommunstyrelsen Jan-Eric Wildros informerar om ärenden som tagits upp i 

Kommunstyrelsen enligt följande. 

 

-   Medborgarförslag har lämnats in om att informationsskyltar för historiska sevärdheter kring  

      E22 ska sättas upp. Idag finns skyltar som visar på Sevärdheter, men inte vilken det avser.  

      Föreslagna platser är Björketorpsstenen, Hjortahammar Gravfält samt platsen för fynden    

      vid Västra Vång. Beslutades att förstärka skyltningen vid nämnda sevärdheter. 

 

-    Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 är antagen med föreslagna 

       revideringar i tidigare beslutad plan. 

 

- Förslag föreligger om ändring av detaljplan för del av Trolleboda. Kommunstyrelsen har 

inte något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

Även för Torkö föreligger förslag till ändring av detaljplan. 

 

- Kommunarkiv byggs i Bräkne-Hoby. Tekniska förvaltningen 2014 föreslår att 

Kommunstyrelsen tillskjuter underhållsmedel om 3,5 Mkr. Finansiering skulle ske via 

AFA-medel. Kommunen kommer inte att erhålla några AFA medel. Kommunstyrelsen 

tillstyrker. 

 

- Kjell Hobjer har lämnat in följande medborgarförslag gällande en stor konstutställning på 

Malmö konsthall. Frågan ligger utanför den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsen 

föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

- En utredning ska göras av Anders Engblom med förslag på en eventuell samordning av 

marinen och F17 och varför det ska ligga i Blekinge. 

 

- Kommunen har köpt fastigheten med mark alldeles bredvid Lindebo servicehus. 

Kommunen är också intresserade av att köpa f.d. affären i Listerby för att komma åt 

marken där. 

 

- En bred elkabel ska korsar Ronneby kommun i de norra delarna från Skåne till Lettland. 

 

- Övre Brunnsvägen 38 på fastigheten Granen 5 finns en byggnad, f.d. bensinmack med 

närbutik som inte längre används. Denna ska snarast rivas. 

 

Ordförande Birger Svensson (C) tackar Jan-Eric Wildros för informationen. 
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§ 37 

 

Information om trygghetsboendena. 

 

Carina Lagerlund som är värdinna på trygghetsboendena i Eringsboda och Hammelins väg 

informerar med entusiasm om boendena. Carina arbetar 75 % och har fria arbetstider mellan de 

båda boendena.  De boendes önskemål beaktas i första hand. Det känns som en bra mötesplats även 

för personer i närområdet. Det förs bra samarbete med pensionärsorganisationerna, G-klaven, 

gymnasieskolan (esteterna), förskolan i Eringsboda och även musik i Blekinge som det finns avtal 

med. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP),  Bo Johansson (S),                       

Laila Andersson SPF, Christel Svensson SKPF och Åke Olsson PRO. 

 

Ordförande Birger Svensson (C) tackar Carina Lagerlund för en bra och trevlig information. 

 

§ 38 

 

Taxor för hemtjänst. 

 

Sune Håkansson (RP) redogör för Äldrenämndens beslut under § 105/2014. Taxorna för hemtjänst 

har varit på remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Avsikten med de föreslagna ändringarna är, i 

huvudsak, att underlätta administrationen. 

 

Följande ändringar av taxorna begärs hos Budgetberedningen: 

 

- Matdistributionen skall kosta 10 kronor per portion. 

- Hyra skall utgå på korttidsboende, från och med den dag då personen erbjudits plats på 

särskilt boende. Hyran skall motsvara hyran på det särskilda boendet. 

- Person med hemtjänst skall insända kopia av senast inlämnad inkomstdeklaration. 

- Personer under 65 år skall ha ett förbehållsbelopp, som är tio procent högre än 

förbehållsbeloppet för äldre personer. 

- Taxan för nivå 2 höjs med ca 200 kronor per månad. 

- Inkomster från privat pensionsförsäkring skall medföra att förbehållsbeloppet höjs med 

tio procent av utfallande belopp. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP),               

Christel Svensson SKPF och Nils Olofsson SPRF. 

§ 39 

 

Långsiktig boendeplanering. 

 

Sune Håkansson (RP) redogör för Äldrenämndens beslut under § 104/2014. 
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§ 39 forts. 

 

I vår kommun har vi en lång kö till särskilt boende. Snarast möjligt behövs ett tillskott av 

boendeplatser. Ett provisoriskt boende har ordnats i form av Parkdala under 3 år. Detta för att 

lösa boendefrågan på kort sikt. Prognoser, som är gjorda av SCB, visar en kraftig ökning av 

antalet personer i åldrarna 75- 84 år kommer i Ronneby kommun kring år 2020. Det är de så 

kallade ”krigskullarna” som då når mogen ålder. Tiotalet år senare kommer ökningen för 85+. 

Denna ökning av antalet äldre innebär att fler platser på vård och omsorgsboende behövs i 

kommunen.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från Äldrenämnden, Kommunala pensionärsrådet, 

Ronnebyhus samt Äldreförvaltningen har sett över frågan kring kommunens äldreboende samt 

antalet platser idag och det som behövs i framtiden.  

Då byggprocessen i sig är relativt lång krävs det att beslut om byggnation fattas inom snar 

framtid för att möta behovet som finns och som kommer.  

För att nå rationella schema för ex. nattpersonal behövs minst ca 50- 60 platser per boende. 

Därför föreslås i första hand tillbyggnader, i samband med ombyggnader/upprustningar. 

Som första projekt föreslås Ålycke. Därefter Lindebo eller Ågårdsbo. 

 

Äldrenämnden beslutade att hemställa hos Ronnebyhus AB att dessa skyndsamt lämnar en skiss 

om en upprustning av Ålycke och samtidigt gör en motsvarande skiss angående en utbyggnad 

av Lindebo. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S) och Sune Håkansson (RP). 

 

Ordförande Birger Svensson (C) tackar Sune Håkansson för redogörelsen i §§ 38 och 39. 

 

§ 40 

 

Budget 2015 och plan 2016-2017. 

 

Förslag om budget 2015 och plan 2016-2017 för Äldrenämnden är utskickad till KPRs 

ledamöter och ersättare. Budgetramen för Äldrenämnden är 318 103 tkr. 

Bo Johansson (S) omtalar att Äldrenämnden har lämnat förslag om budget 2015 och plan 2016-

2017. Äldrenämnden är oense när det gäller LOV-pengar av 1 milj. kronor. Opposition vill att 

pengarna förs till kontot för personalkostnader vid demensboenden. Reservation föreligger. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S) och Sune Håkansson (RP). 

 

§ 41 

 

Inlämning från pensionärsorganisationerna. 

 

Pensionärsorganisationerna ska senast den 15 november 2014 anmäla till sekreterare  

Inga-Lill Gliveson, vilka från respektive pensionärsorganisation som ska ingå i Kommunala 

Pensionärsrådet, KPR, 2015.  
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§ 42 

 

Övriga ärenden. 

 

- Nils Olofsson SPRF tar upp frågan om att det bör finnas fungerande hörslingor i 

stadshuset. Ordförande Birger Svensson (C) har skrivit till tekniska förvaltningen, 

Magnus Grad, men inte fått något svar. Även en påminnelse har gått till tekniska 

förvaltningen. Jan-Eric Wildros lovar att ta upp frågan i Kommunstyrelsen. 

- Nils Olofsson SPRF vill veta hur det ligger till med kost och nutrition bland äldre i 

Ronneby kommun. Äldrenämnden tar upp frågan och återkommer till KPR. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


