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Övriga deltagare Äldrechef Torill Skaar Magnusson § 49 och sekreterare Inga-Lill Gliveson.
Utses att justera Christel Svensson
Justeringsplats/ Kommunledningsförvaltningen/tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00
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§ 43
Mötets öppnande.
Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 44
Val av justeringsperson.
Christel Svensson, SKPF, utses att justera dagens protokoll.
§ 45
Avfallshantering
Fredrik Jacobsen, arbetsledare på Miljötekniks renhållning, lämnar en allmän information om
avfallshantering. En utredning pågår av Fastighetsnära Insamling (FNI) som ska vara klar vid årsskiftet
2014 - 2015. Syftet är att få en bättre insamlingsnivå och därmed förbättra möjligheterna att nå målen
om ökad materialåtervinning i den regionala avfallsplanen 2014 – 2019.
Det ska vara lätt att sortera rätt därför diskuteras om Ronneby kommun ska införa det s.k.
Fyrfackssystemet. 30 kommuner i Sverige använder detta system. Med fyrfackskärl behöver du endast
tre hinkar i köket: en för förpackningar, en för matavfall och en för brännbart. Själva sorteringen görs
direkt i kärlet, inget extra emballage behövs.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S), Åke Nilsson PRO,
Laila Andersson SPF, Ingvar Svensson SPF, Johnny Magnusson PRO och Kristina Sjöberg SPRF.
Ordföranden tackar Fredrik Jacobsen för en bra information.
§ 46
Passion för livet.
Laila Andersson SPF redogör för inspirationsmötet ”Passion för livet” som hölls den 4 september 2014
på Soft Center i Ronneby. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet
för äldre människor samt att pröva tillvägagångssätt för att bidrag med arbetssätt som kan påverka det
övergripande målet på bästa möjliga liv – hela livet. Målsättningen är att engagera pensionärer att
själva ta ansvar för förebyggande arbete för ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt samt att få fram
budbärare som kan förmedla kunskaper och metoder och som kan sprida idéer. Projekt passion för livet
fokuserar på empowerment, mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk och fysisk aktivitet.
Pensionärsrådet har frågor som, Hur går vi vidare? Vem har behovet? Vem ska leda verksamheten?
Kostnad?
Pensionärsrådet beslutar att överlämna ärendet till Äldrenämnden för synpunkter.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Johnny Magnusson PRO, Ingvar Svensson SPF,
Laila Andersson SPF, Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Christel Svensson SKPF och
Åke Olsson PRO.
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§ 47
Äldres behov i centrum, ÄBIC.
Ärendet utgår och tas upp på nästa Kommunala Pensionärsråd.
§ 48
Skrivelse och svar angående hörslingor.
Ordförande Birger Svensson har lämnat in en skrivelse till Tekniska förvaltningen om tekniska
hjälpmedel såsom hörslinga i offentliga lokaler. God tillgänglighet har avgörande betydelse för
hörselskadades möjligheter att vara fullt delaktiga i samhället.
Skrivelse med svar har inkommit från Tekniska förvaltningen som ska se över de allmänt tillgängliga
salarna i stadshuset med fasta hörslingor.
Åke Nilsson PRO påtalar att hörslingan i Rydsgården, Johannishus, inte fungerar. Samhällsföreningen
har tidigare väkt frågan hos Tekniska förvaltningen.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Åke Nilsson PRO, Laila Andersson SPF, Sune Håkansson (RP)
och Nils Olofsson SPRF.
§ 49
Aktuellt i Äldreförvaltningen.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i Äldreförvaltningen enligt nedan.
- Äldreboendet i Parkdala öppnar den 16 oktober 2014.
Pensionärsrådet är välkomna på öppet hus den 14 och 15 oktober 2014 på eftermiddagen.
- ”Passion för livet” är ett projekt, se § 46, och uppmärksammades i samband med arbetet ”De
mest sjuka äldre”. Utbildare i Blekinge är Ulla Andersson och Anna Danell som ska bjudas in
till KPR. Äldrechefen återkommer i ärendet.
- Rebecka Welander kommer att vara vikarie för verksamhetschef Maria Sevestedt under hennes
graviditetsledighet.
- Projektet Teater för äldre har kommit igång. Projektet genomförs på alla äldreomsorgsboenden i
kommunen med åtta träffar.
- Trygg hemgång fungerar bra men kan utvecklas.
- Vid installation av larm finns inte krav på fast abonnemang men däremot måste det finnas
GSM-kort. Larmen fungerar med mobiltelefon. Digitala larm är på väg. Teknikskifte 2016.
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§ 50
Långsiktig boendeplanering.
Sune Håkansson (RP) lämnar en redogörelse för boendeplaneringen i äldreomsorgen.
Äldrenämnden har beslutat om att hemställa hos Ronnebyhus AB att skyndsamt lämna en skiss om en
upprustning av Ålycke i Johannishus samt tillbyggnad. Kommunen har köpt marken som varit till salu i
nära anslutning till Lindebo. Här hemställs också till Ronnebyhus AB att göra en skiss för utbyggnad av
Lindebo. Detaljplanen behöver ändras.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S), Johnny Magnusson PRO och
Sune Håkansson (RP).
§ 51
Budget 2015 för Äldrenämnden.
Sune Håkansson (RP) redogör för äskanden med c:a 16 milj. kronor till Äldrenämnden 2015.
- Parkdala äldreboende c:a 8 milj. kr
- Ytterfall (pannlovsdementa) 4 milj. kr
- Ökade hemtjänstkostnader 4 milj. kr
En utredning pågår hos Regeringen, vilket innebär en ökad bemanning av personer med
demensdiagnos.
Tertial 2 är utskickad till ledamöter och ersättare i KPR.
I debatten deltar Birger Svensson (C), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP) och
Christel Svensson SKPF.
§ 52
Äldredagen 2015.
Ordföranden informerar om Äldredagen den 30 oktober 2014 kl. 10.00 – 15.00 på Knut-Hahnskolan.
Inbjudan kommer att finnas under Kommunrutan och anmälan ska göras till Lena Jacobsson.
Kostnad 100 kr. Lunch och kaka med kaffe ingår.
§ 53
Rapport från Kommunstyrelsen.
Jan-Eric Wildros informerar från Kommunstyrelsens senaste sammanträde. Kommunstyrelsens
protokoll finns att ta del av på kommunens hemsida.
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§ 54
Övriga frågor.
- Nils Olofsson SPRF informerar från Länspensionärsrådet. Lasarettet inför digital anmäla fr.o.m.
1 juni 2015. Framöver kommer även vårdcentralerna att ha samma digitala anmälan. Fakturorna sändes
till kunden i pappersform eller som e-faktura.
Länspensionärsrådet tog även upp frågan om att det inte finns möjlighet att beställa tid på
Vårdcentralen i Ronneby och Kallinge någon eller några dagar framöver. Som det är nu måste patienten
ringa på morgonen och då få en tid samma dag.
- Johnny Magnusson PRO undrar över nedlagda rastplatsen och restaurang/hotell Galtsjön.
Bo Johansson informerar om att överläggningar pågår med näringslivschefen.
___________________
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