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Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30 - 12.00 

    

Närvarande Sune Håkansson   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson   Äldrenämnden 

   Jan-Eric Wildros   Kommunstyrelsen     

                               

    Åke Nilsson   PRO 

    Ingvar Svensson   SPF 

    Nils Olofsson   SPRF    

                               Bengt Andersson   SPRF    

      Christel Svensson   SKPF 

    Irene Pettersson   SKPF   

 

Övriga deltagare  Torill Skaar, förvaltningschef, §§ 4 och 11 

    Lena Jacobsson § 3 

                               Carina Lagerlund, värdinna på trygghetsboende, § 5 

    Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare                                

 

Utses att justera  Åke Nilsson PRO 

 

Justeringsplats  Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 
Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 1 - 11 

 

 

Ordförande  Sune Håkansson 

 
 

Justerande  Åke Nilsson  

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2012-02-15 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2012-02-21 nedtagande   2012-03-13 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Underskrift 

   Inga-Lill Gliveson 
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§ 1 

 

Mötets öppnande. 
 

Sune Håkansson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

Pensionärsrådets ledamöter som är utsedda av respektive pensionärsorganisation ska 

själva kalla ersättare ifall de har förhinder. 

 

§ 2 

 

Val av justeringsperson 

 

Åke Nilsson, PRO, utses till att justera dagens protokoll den 21 februari 2012 kl. 10.00. 

 

§ 3 

 

Information om anhörigstöd. 

 

Anhörigsamordnare Lena Jacobsson informerar om hur arbetet med anhörigstöd har varit 

under 2012 och hur det fortgår. Lena Jacobsson har hösten 2010 lämnat information till 

Pensionärsrådet.  

 

Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som förtydligar 

lagstiftningen. Enligt bestämmelsen ska Socialnämnden (Äldrenämnden) erbjuda stöd för 

att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

 

Omsorgsnämnden har under § 4/2010 tillsatt en projekttjänst att arbeta med anhörigstöd. 

 

Under hösten 2010 gjordes intervjuer med anhöriga. Här framkom bl.a. följande 

synpunkter/önskemål: 

Bra bemötande  

Bättre tillgänglighet 

Flexibel avlösning 

Träffa andra i samma situation 

Bra information om vilket stöd som finns och i ett tidigt skede. 

 

Under våren 2011 hölls åtta anhörigträffar, som behandlade  uppstart, kvalitetsutveckling, 

boende, 

avgifter, socialtjänstlagen och Lagen om service för vissa funktionshindrade, taktil 

beröring, musik, sund matlagning och mindfulness. 

 

Under hösten 2011 hölls sex anhörigträffar med information om hjälpmedel och 

bostadsanpassning samt presentation av äldrelotsarna. Några anhörigträffar belyste även 

OCD-tvångssyndrom, psykisk ohälsa med Ronneby vårdcentral som resurs. 

 

Planering för avlösarteam har påbörjats under hösten och startades upp den 1 februari 

2012 i centrala Ronneby och Johannishus-Listerby. Hembesök har gjorts hos de som har 

avlösning. 12 personer har använt anhörigstödet.  
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§ 3 forts. 

 

Under våren 2012 är följande träffar planerade: 

Kognitiva hjälpmedel 

Hjärtstartare 

Stroke-afasi 

Syn- och hörhjälpmedel 

och eventuellt förflyttningsutbildning. 

 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S),  

Åke Nilsson (PRO), Christel Svensson (SKPF), Ingvar Svensson (SPF) och  

Bengt Andersson (SPRF). 

 

Ordföranden tackar Lena Jacobsson för informationen. 

 

§ 4 

 

Lokal värdighetsgaranti. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar lämnar information om lokal värdighetsgaranti. 

 

Värdegrunden tas upp som en egen paragraf i socialtjänstlagen sedan 2011. Detta innebär 

att hänsyn ska tas till självbestämmande, medinflytande och välbefinnande. Det du 

ansöker om har inte förändrats utan du har rätt till det du inte klarar själv och som inte 

kan tillgodoses på annat sätt. När du fått en insats ska däremot alla ovan beskrivna 

parametrar uppfyllas. Genomförandeplaner är centralt i detta arbete. 

 

Innevarande och nästkommande år ska värdegrundsarbetet genomföras som projekt. 

Under den här tiden ska projektgruppen ha arbetat fram en lokal värdighetsgaranti 

och tjänstegaranti. En rad utbildningsinsatser kommer att genomföras i hela verksamheten 

med olika teman för olika målgrupper. Bl.a. ska ges utbildning i uppdrag, attityder och 

förhållningssätt. 

 

Ordföranden tackar Torill Skaar för informationen. 

 

I debatten deltar Nils Olofsson (SPRF) och Ingvar Svensson (SPF). 

 

§ 5 

 

Information om det sociala innehållet på trygghetsboendet Hammelins väg. 

 

Carina Lagerlund som innehar en värdinnetjänst sedan den 1 januari 2012 på 

trygghetsboendet Hammelins väg är närvarande och redogör för hur trygghetsboendet 

fungerar. Trygghetsboendet har i första skedet drivits som ett projekt vilket slagit väl ut. 

Det är viktigt att främja gemenskapen, vara självgående och engagera olika organisationer 

samt naturligtvis de boende. SPF, Röda Korset och Svenska kyrkan är  

Föreningar, som hjälper till. Flera behövs.  
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§ 5 forts. 

 

Carina Lagerlund erbjuder sig att komma på medlemsmöte i de olika 

pensionärsorganisationerna. 

 

En trygghetsboendegrupp är tillsatt och som består av från Äldrenämnden 

Sune Håkansson (rp) 1:e vice ordförande, och Bo Johansson (s) 2:e vice ordförande, 

från Äldreförvaltningen Torill Skaar, förvaltningschef och Carina Lagerlund, värdinna, 

samt från Ronnebyhus SvenOlof Klasson, vd, och Ronny Pettersson, styrelseordförande. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

I debatten Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s), Jan-Eric Wildros (s) och  

Ingvar Svensson (SPF). 

 

§ 6 

 

Inbjudan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

 

FN:s internationella äldredag infaller den 1 oktober varje år. 

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har inkommit skrivelse för att 

uppmärksamma kampanjdagen ”Peppar peppar…..En dag för seniorers säkerhet”.  

Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen – och åtgärder för att förebygga 

olyckor och skador. 

 

Diskussioner föreligger om hur aktivt Pensionärsrådet och kommunen kan vara när det 

gäller seniorers säkerhet m.m.  

 

Pensionärsrådet fastställer att en Äldredag ska genomföras den 1 oktober. 

Påtalas det viktiga i att marknadsföra dagen på flera olika sätt, ex. den s.k. Kommunrutan. 

Innehållet diskuteras senare. Program förväntas vara klart senast den 1 september. 

 

Nils Olofsson, SPRF, omtalar att deras medlem Raimo Setälä kommer att åka på en 

konferens i Stockholm i mars månad anordnad av MSB. Nils Olofsson önskar att  

Pensionärsrådet bjuder in Raimo Setälä vid sammanträdet i april. 

 

Raimo Setälä bjuds in till Pensionärsrådet den 11 april. 

 

I debatten deltar Bo Johansson (s), Jan-Eric Wildros (s), Nils Olofsson SPRF,  

Bengt Andersson SPRF, Christel Svensson SKPF och Åke Nilsson PRO. 

 

§ 7 

 

Aktuellt från Äldrenämnden. 

 

Äldrenämndens protokoll 2012-01-24 är utskickat och genomgång sker av detsamma. 
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§ 7 forts. 

 

Hyressättningen inom kommunens särskilda boenden har tidigare nämnts under 

Pensionärsrådets § 50 i oktober. Lars Malmgren, Utvecklingsbolaget Sverige AB, 

har lämnat rapport om hyressättningen. I denna rapport framgår att hyressättningen 

i kommunens särskilda boenden är korrekta och bedömda enligt vedertagen lagstiftning. 

 

Alla beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och 16 kap 6f socialtjänstlagen, fjärde  

kvartalet 2011, för äldreomsorgen är verkställda. 

 

Internbudget 2012 ska behandlas av Äldrenämnden 2012-02-21. 

 

Bokslut 2011 redovisar ett överskott på c:a 2 miljoner kronor. 

 

Enligt Äldrenämnden den 24 januari fanns det 14 personer i kö till särskilt boende varav 

en med demens. 

 

Äldrenämnden har fått inbjudan till föreläsning på Vidablick den 15 mars 2012 om  

Nationell värdegrund inom Äldreomsorgen, ny bestämmelse i Socialtjänstlagen inför 

Införande av lokala värdighetsgarantier. Pensionärsrådet erbjudes fyra platser. 

Christel Svensson SKPF, Ingvar Svensson SPF, Bengt Andersson SPRF och  

Åke Nilsson PRO anmäler sig till föreläsningen. 

 

Christel Svensson SKPF önskar att Pensionärsrådets ledamöter inbjudes till kurser och 

konferenser, som kan vara intressanta, om platser finns. 

 

Rapport från Kommunal ”Hänger din mammas trygghet på dej?” berörs. 

 

I debatten deltar Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s), Jan-Eric Wildros (s), Ingvar 

Svensson SPF, Nils Olofsson SPRF och Christel Svensson SKPF. 

 

§ 8 

 

Föredagningslista till Äldrenämnden. 

 

Föreligger föredragningslista till Äldrenämndens sammanträde 2012-02-21. 

 

Utredningsdirektiv för Lagen om valfrihet, LOV, och Förslag till internbudget 2012 

diskuteras. 

 

I debatten Sune Håkansson (rp), Bo Johansson (s) och Jan-Eric Wildros (s).  
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§ 9 

 

Förslag till sammanträdesdatum för Kommunala Pensionärsrådet, KPR, 2012 

 

Följande sammanträdesdatum fastställdes för 2012. 

 

 Dag: Onsdagar 

Tid: 08:30 

Lokal: Kallingesalen 

 

11 april 

13 juni 

15 augusti 

17 oktober 

5 december. 

 

§ 10 

 

Övriga frågor 

 

Nils Olofsson, SPRF, vill att Kommunala Pensionärsrådet utse några personer att delta i 

föreläsning ”Nationell värdegrund inom äldreomsorgen, ny bestämmelse i 

Socialtjänstlagen inför införande av lokala värdighetsgarantier på Vidablick den 15 mars 

08.30 – 16.30. 

Kommunala Pensionärsrådet utse följande fyra personer att delta: Christel Svensson, 

SKPF, Ingvar Svensson, SPF, Bengt Andersson, SPRF samt Åke Nilsson, PRO. 

 

Förvaltningschef Torill Skaar nämner Socialstyrelsens beslut 2012-01-31 angående tillsyn 

enligt socialtjänstlagen (2011:453), SoL, och patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 

på särskilda boendet Lindebo i Bräkne-Hoby. Enligt socialstyrelsens beslut ska 

äldreförvaltningen/nämnden säkerställa att dokumentation enligt socialtjänstlagen och  

patientdatalagen förs separat. I diskussionen deltar Bo Johansson (s),  

Christel Svensson, SKPF, och Nils Olofsson, SPRF. 

 

KOLA-projektet, samverkan mellan kommun och landsting har fungerat bra och 

utmynnat i s.k. Trygg hemgång, där målet är att öka tryggheten och möjligheten att bo 

kvar hemma. När den enskilde har varit inlagd på sjukhus och ska komma hem till eget 

boende kan det finnas behov av hjälp och stöd från kommunen och landstingets 

hemsjukvård. Det är viktigt med en trygg hemgång med en väl fungerande 

rehabiliteringskedja. En vårdplanering genomförs. Genomförandeplan upprättas utefter 

beviljade service- och omvårdnadsinsatser samt behov av hjälpmedel, som verkställs 

omgående av teamets personal.  
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§ 10 forts. 

 

Platser ska tas bort på korttidsboendena för att ge resurser till mer personal i hemmet så 

att den biståndsberättigade kan komma hem till sitt eget boende och slippa onödiga 

väntetider.  

 

I debatten deltar Bo Johansson (s). 

 

Jan-Eric Wildros, (s), ställer fråga till förvaltningschef Torill Skaar angående 

hemsjukvården. Ska ansvaret ligga på kommunen om beställaren är någon annan än 

kommunen? Svar: Det är för tidigt att säga. 

 

Irene Pettersson, SKPF, påtalar vikten av att vårdpersonalen använder synliga 

namnskyltar. 

 

Christel Svensson, SKPF, framför önskemål om att bjuda in Äldrelotsarna till 

sammanträdet i april 

 

Nils Olofsson, SPRF, påtalar vikten av information ”Munhälsa för äldre”. 

Bo Johansson (s) stämmer in och önskar även information om tillämpning för reglerna 

om det s.k. ”Grönt kortet”. 

 

Påminnelse ges även vad gäller Pensionärsrådets § 62 angående hjärtstartare. 

 

§ 11 

 

Avslutning 

 

Ordförande Sune Håkansson tackar för idag och avslutar mötet. 

 

__________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


