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Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby,  kl. 08.30 – 11.45 
    

Närvarande Birger Svensson (C)    Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson (S)    Äldrenämnden §§ 28-29   

   Sune Håkansson (RP)   Äldrenämnden 

   Birgitta Andersson (S) Äldrenämnden 

   Åke Nilsson    PRO  

      Laila Andersson    SPF 

    Nils Olofsson    SPRF         

    Christel Svensson    SKPF 

    Ulla Carlsson    SPRF 

    Maj-Britt Bergljung    SKPF 

    Johnny Magnusson    PRO 

    Ingvar Svensson    SPF 

     

Övriga deltagare Kostchef Elena Johansson § 29, näringslivschef Torbjörn Lind § 30,  

                               äldrechef Torill Skaar Magnusson § 33 och sekreterare Inga-Lill Gliveson. 

 

Utses att justera  Nils Olofsson 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/fredagen den 16 oktober 2013 kl. 09.00 

tid 

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 28 - 34 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande    Nils Olofsson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2013-10-09 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2013-10-16 nedtagande   2013-10-06 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

    

    Inga-Lill Gliveson 
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§ 28 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

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

Nils Olofsson, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 29 

 

Information och presentation av kommunens nya kostchef. 

 

Kommunens nya kostchef Elena Johansson presenterar sig och lämnar information om 

sina visioner inför framtiden. Beslutet om den nya kostutredningen och köksutredningen 

kommer naturligtvis att styra arbetet för kostenheten.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 306/2013 diskuterat ett antal förslag 

avseende storkök, drift- och investeringsekonomi. Det är inte lönt att renovera Vidablick 

p.g.a. fuktighet i golvet. Hela platten behöver tas bort om man ska komma till rätta med 

fuktigheten, vilket leder till vibrationer i hela huset. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på  

Knut Hahnskolan som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick. Produktionen av 

kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas 

med sex (6) nya tillagningskök för varm mat. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Laila Andersson SPF, Sune Håkansson (RP),  

Bo Johansson (S), Åke Nilsson PRO, Ingvar Svensson SPF, Maj-Britt Bergljung SKPF,  

Nils Olofsson SPRF och Christel Svensson SKPF. 

 

§ 30 

 

Information av näringslivschefen. 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind presenterar sig och lämnar information hur 

företagandet/sysselsättningen ser ut i Ronneby. 

 

Torbjörn Lind har en positiv inställning till framtiden och ser fantastiska möjligheter till 

utveckling av kommunen. Besöka företagen i kommunen och se vad kommunen kan 

bidra med är en mycket viktig del av hans arbete.  

 

I debatten deltar Birger Svensson (C), Ingvar Svensson SPF, Laila Andersson SPF, 

Maj-Britt Bergljung SKPF och Johnny Magnusson PRO. 
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§ 31 

 

Äldredagen. 

 

Den 31 oktober 2013 kl. 10.00 – 15.00 är det Äldredag i Knut Hahnskolans aula. 

Inbjudan lämnas ut på sammanträdet men annons kommer i kommunrutan vid två 

tillfällen. 

§ 32 

 

Förslag till sammanträdesdagar 2014 för Kommunala Pensionärsrådet, KPR. 

 

Föreligger förslag på följande sammanträdesdagar för 2014. 

 

 Tid:    08.30 

 Plats:  Listerbysalen 

 

  29 januari 

 26 mars 

 21 maj   

 3 september 

 8 oktober 

 26 november 

 

 Kommunala Pensionärsrådet, KPR, godkänner föreliggande förslag till  

  sammanträdesdagar  för 2014. 

 

 § 33 

 

 Aktuellt i äldreförvaltningen. 

 

 Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar från äldreförvaltningen följande. 

 

 - Möllans fastigheter som planerade att bygga trygghetsboende på Peder Holmsgatan  

  och har dragit sig ur detta projekt. 

  AB Ronnebyhus däremot har upphandlat byggnation med JSB av trygghetsboende på  

            Espedalen. Informationsmöte har hållits och drog många seriöst intresserade. 

  Planerad inflyttning är januari 2015. Mer information finns på kommunens hemsida. 

 

 - Kösituationen har ändrats under senare tid med att bli 10 personer i kö till särskilt  

            Boende och 9 personer i kö till demensboende. Dessa 9 personer finns på  

            korttidsboendet.  
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 - Kommunstyrelsens budgetberedning har återsänt Äldrenämndens budget 2014 

för komplettering då ramreduktionen på 2 % inte uppfyllts. Äldrenämnden har lämnat 

följande förslag till ramreduktion 

 Avgift för bårhusplatser  

 Avgift för trygghetslarm  

 Avveckla Gläntan 

 Avveckling av Backen. 

  Äldrenämnden föreslår konkurrensutsättning av tvätt och inköp. 

  Bildspel angående budget 2014, plan 2015 – 2017 bilägges protokollet. 

 

  - Uppmaning från äldrechefen om att anmäla fel och brister s.k. klagomål/synpunkter. 

    Förslag om att bjuda in kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson till nästa KPR. 

 

  § 34 

 

  Övriga frågor. 

 

  - Nils Olofsson SPRF informerar om ärenden från Landstingets pensionärsråd där han  

              representerar Ronneby. Sex sammanträden är inbokade för året. 

 

  - Birger Svensson (C) omnämner att önskemål finns om en sammanfattning av de  

              föreningsbidrag som kan sökas hos kommunen. Ordföranden i Fritids- och  

              kulturnämnden var tillfrågad men kunde tyvärr inte deltaga idag men återkommer 

    gärna. 

 

   - Äldrenämnden ska behandla ärendet om LOV vid sammanträde den 16 oktober. 

              Ärendet är återremitterat av Kommunfullmäktige. 

 

  _____________________ 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 


