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Plats och tid Kallingesalen,  kl. 08.30 – 11.45 
    

Närvarande Birger Svensson (C)   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)   Äldrenämnden   

   Sune Håkansson (RP)  Äldrenämnden 

   Jan-Eric Wildros (S)   Kommunstyrelsen     

      Åke Nilsson   PRO 

    Laila Andersson   SPF         

    Nils Olofsson   SPRF    

    Christel Svensson   SKPF 

    Ulla Carlsson   SPRF 

    Maj-Britt Bergljung   SKPF 

    Johnny Magnusson   PRO 

     

 

Övriga deltagare Projektledare Josef Mösenbacher § 12 , hälsosamordnare Sofie Ceder § 13, 

    äldrechef Torill Skaar § 15,  arbetsmarknad- och integrationschef Roland  

    Edvinsson § 16  och sekreterare Inga-Lill Gliveson..  

 

Utses att justera  Åke Nilsson, PRO 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/onsdagen den 3 april 2013 kl. 13.30 

tid 

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 11 - 18 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Åke Nilsson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2013-03-26 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2013-04-03 nedtagande   2013-04-24 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

    

    Inga-Lill Gliveson 
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§ 11 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

Ordförande Birger Svensson (c) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

Åke Nilsson, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 12 

 

Begäran om remissyttrande gällande LOV, lagen om valfrihet. 

 

Äldrenämnden har vid ett antal sammanträden diskuterat och erhållit information i 

rubricerat ärende, senast den 13 mars 2013. Äldrenämnden ska den 10 april 2013 ta upp 

ärendet för beslut. 

 

Äldrenämnden har givit Kommunala Pensionärsrådet möjlighet att lämna remissyttrande. 

 

Kommunala Pensionärsrådet har fått utskickat utredning gjord av projektledare  

Josef Mösenbacher ”Förutsättningar för implementering av lagen om valfrihet (LOV)  

inom äldreförvaltningen i Ronneby”. Denna utredning har först diskuterats och godkänts 

av den politiska grupp som är tillsatt av Äldrenämnden för LOV-arbetet. 

 

Projektledare Josef Mösenbacher är närvarande och redogör för utredningen. 

 

Ordförande Birger Svensson framför att det inkommit ett gemensamt yttrande från   

pensionärsorganisationerna i Kommunala Pensionärsrådet, KPR. 

 

Kommunala Pensionärsrådets ledamöter och ersättare har fått möjlighet att yttra sig och 

komma med synpunkter inför remissvaret. Pensionärsorganisationerna tackar för en  

utmärkt utredning som är klar och tydlig. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), 

Laila Andersson SPF, Sune Håkansson (FP), Johnny Magnusson PRO, Åke Nilsson PRO 

och Maj-Britt Berggljung SKPF. 

 

Yttrande 

” Vi vill tacka för en utmärkt  utredning, klar och tydlig. 

Representanter för de fyra pensionärsorganisationerna, SPF, SPRF, PRO och SKPF 

träffades vid ett möte den 6/3 för att gå igenom utredningen och komma med våra  

synpunkter.  

Om LOV skall införas eller ej har vi inga synpunkter på men om det införes är det viktigt 

att det blir så bra som möjligt för våra äldre. Speciellt äldre som inte har någon anhörig i 

närheten och som har lite svårt att hänga med i alla turer.  

Informationen och kommunikationen måste vara så enkel och så tydlig att den äldre 

verkligen förstår vad han/hon får och vad det kostar. 

Vi tror att det är att föredra sociala företag som både ger service och omsorg så man inte 

behöver anlita flera företag.  
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§ 12 forts. 

 

Eftersom kommunen har lagt förslag på att dra in hjälpen från fixarlaget vore det en bra 

idé om också  den servicen erbjöds av samma företag. 

Vi i KPR kommer att följa utvecklingen  och ser fram emot ett bra samarbete för våra 

äldres bästa.” 

 

Pensionärsorganisationerna har fortfarande möjlighet att inkomma med synpunkter senast 

den 9 april 2013. Äldrenämnden beslutar i ärendet den 10 april 2013. 

 

Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom liggande remissvar och överlämna 

detsamma till Äldrenämnden. Ärendet noteras till protokollet. 

 

§ 13 

 

Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 – 2016. 

 

Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 

2013 – 2016. Yttrandet ska innehålla synpunkter på de delar som berör KPR:s område. 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder är närvarande och redogör för förslaget. 

 

Ett förslag till Folkhälsopolicy 2013 – 2016 har arbetats fram på uppdrag av 

Folkhälsorådet, som verkar under Kommunstyrelsen. Detta då Folkhälsoplan 2008 – 2012 

har löpt ut. 

 

Folkhälsopolicyn för Ronneby kommun visar på utvecklingsbehov på Folkhälsoområdet 

och innehåller punkter på vad som behöver göras för att uppnå målen. Den riktar sig till 

alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen. 

 

För att förverkliga policyn är en ömsesidig samverkan mellan alla berörda en 

framgångsfaktor och en förutsättning.  

 

Pensionärsorganisationerna ska träffas och gemensamt lämna yttrande vid nästa KPR. 

Laila Andersson SPF sammankallar pensionärsorganisationerna. 

 

§ 14  

 

Aktuellt från Kommunstyrelsen. 

 

Jan-Eric Wildros (S) rapporterar följande från Kommunstyrelsen:  

 

- Plan och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan på fastigheten del av Hulta 

2:115, Eternellen 1 m.fl. (Brunkullavägen+Mjölkörtsvägen/Stormhattsvägen). 

Planförslaget innebär att det skapas en förskoletomt på c:a 9000 m
2
 intill gruppboendet. 

Planen föreslår att tre till fyra stycken villor, c:a 1000 m
2
, 

 
kan uppföras där Hulta 

förskola fanns, norr om Hultaleden. 

Detaljplan har även upprättats för kv Hans. 
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§ 14 forts. 

 

- Beslut har tagits om att bl.a. riva fryshus på Östra Varevägen, annexet vid stadshuset 

mot Maxi, villa vid Järnvallen i Kallinge, villa vid Törnrosvägen och Brånehallsvägen i 

Kallinge. 

- Öppettider på stadshuset fastställs till 07.30 – 17.00, förutom fredagar samt månaderna 

juni, juli och augusti, då öppettiderna är kl. 07.30 – 16.00.  

 

Laila Andersson SPF informerar om  

- att pensionärsorganisationerna i KPR skickat ytterligare en skrivelse med begäran om 

revidering av nuvarande reglemente.  

- föreläsning angående Trygghetsboende den 16 april 2013 kl. 18.30 på Kulturcentrum. 

- att SPF fått en redogörelse för Trygg hemgång på ett av sina möten. 

 

§ 15  

 

Aktuellt i Äldreförvaltningen. 

 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör enligt följande. 

 

-  Långt framskridna planer för fler trygghetsboende 

-  16 – 17 personer i kö till demensboende sedan årsskiftet. 

-  11 lediga lägenheter i särskilt boende. 

-  Planeras för att öppna en avdelning med fyra platser för demensboende på Vidablick. 

-  Sammanhållen vård och omsorg har tilldelats 11 milj. kr för bl.a förebyggande arbete 

och ett annat förhållningssätt i arbetet. 

-  Äldrenämnden har en budget i balans. 

 

§ 16 

 

Information om beslut angående Fixarlaget. 

 

Arbetsmarknad- och integrationschef Roland Edvinsson redogör för beslut i 

Kommunstyrelsen § 92/2013 angående Fixarlaget. Kommunstyrelsen har givit enheten 

för Arbetsmarknad/Integration i uppdrag att se över förutsättningarna att genomföra 

åtgärder som avskiljer bl.a. Fixarlaget från kommunen. Ett förslag till ny organisation 

ska arbetas fram för enheten Arbetsmarknad/integration och vara klar senast 2013-10-01 

Konkurrensutsättande verksamhet plockas bort.  

 

I debatten Birger Svensson (C), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S),                

Christel Svensson SKPF, Nils Olofsson SPRF, Laila Andersson SPF och  

Johnny Magnusson PRO. 

 

§ 17 

 

Delgivningar. 

 

Delgivningar m.m. finns i pärm på sammanträdet. 
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§ 18 

 

Övriga frågor. 

 

Bo Johansson (S) vill att bokslut 2012 för Äldrenämnden redovisas vid nästa 

sammanträde. 

 

Bo Johansson (S) har varit på en föreläsning om tobaksprevention. Folkhälsorådet 

återkommer eventuellt med denna föreläsning till hösten och då kommer KPR att 

bjudas in. 

 

_______________________ 

   

 


