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Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30 - 12.00 

    

Närvarande Birger Svensson   Äldrenämnden, ordförande  

   Sune Håkansson   Äldrenämnden 

   Bo Johansson   Äldrenämnden                          

    Åke Olsson   PRO 

    Åke Nilsson   PRO 

    Ingrid Ekstrand     PRO 

    Laila Andersson   SPF 

    Ingvar Svensson   SPF 

    Nils Olofsson   SPRF    

                               Bengt Andersson   SPRF    

      Christel Svensson   SKPF 

    Irene Pettersson   SKPF   

 

Övriga deltagare  Raimo Setälä, SPRF § 14 

    Josef Mösenbacher, projektledare § 15 

                               Karin Widecrantz, MAS § 16 - 18 

    Inga-Lill Gliveson, nämndsekreterare                                

 

Utses att justera  Åke Olsson PRO 

Justeringsplats  Kommunledningsförvaltningen 

 

 
Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 12 - 22 

 

 

Ordförande  Birger Svensson 

 
 

Justerande  Åke Olsson  

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2012-04-11 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2012-04-17 nedtagande   2012-05-08 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Underskrift 

   Inga-Lill Gliveson 

                      Nämndsekreterare  
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§ 12 

 

Mötets öppnande. 
 

Ordförande Birger Svensson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 13 

 

Val av justeringsperson 

 

Åke Olsson, PRO, utses att justera dagens protokoll den 16 april 2012 kl. 15.00. 

 

§ 14 

 

Säkerhet för äldre. 

 

Raimo Setäla, SPRF,  rapporterar från utbildning han varit på i Stockholm om äldres 

säkerhet, ”Peppar peppar….. En dag för seniorers säkerhet”. Utbildningen 

uppmärksammar problematiken kring att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än 

andra och tips på hur vardagen kan säkras för äldre. Staten har budgeterat 1 milj. kr för 

äldres säkerhet. 

 

Information om säkerhet kan spridas genom studiecirklar, Äldredag – Inspirationsdag. 

Det finns ett mycket studiematerial att hämta i ämnet. 

 

Äldredagen diskuteras. 

Pensionärsrådet beslutar att ha Äldredagen den 31 oktober 2012 på Knut Hahnsskolan 

med kroppkakor alternativt landgång som lunch. Tiderna bestäms senare. 

Pensionärsrådet beslutar också enligt Nils Olofsson önskan att en grupp bildas som 

bestämmer program m.m. för Äldredagen.  

Pensionärsorganisationerna anmäler till sekreterare Inga-Lill.Gliveson@ronneby.se  

vilken de vill ha som representant senast i maj månad. 

Följande anmäls på mötet: Raimo Setälä, SPRF, Ingrid Ekstrand, PRO, Christel 

Svensson, SKPF.  

 

I debatten deltar Nils Olofsson (SPRF), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), 

Bengt Andersson (SPRF), Laila Andersson (SPF), Åke Olsson (PRO), Ingvar Svensson 

(SPF) och Christel Svensson (SKPF). 

 

§ 15  

 

Information om LOV-arbetets fortskridande. 

 

Projektledare för LOV, Lagen om valfrihet, Josef Mösenbacher informerar om hur  

LOV-arbetet fortskrider. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med LOV. Det är 

Kommunfullmäktige som sedermera beslutar om ett eventuellt införande. 

 

 

 

mailto:Inga-Lill.Gliveson@ronneby.se
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§ 15 forts. 

 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes den 1 januari 2009 och syftar till att flytta 

mark från politiker och tjänstemän till medborgare samt öka valfrihet och inflytande för 

brukare/invånare och främja en mångfald av utförare. 

 

BAKGRUND  

 

• Underlätta för  kommuner och landsting att  ge den enskilde möjlighet att kunna välja 

utförare inom äldreomsorgen. 

• Inom stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

• Inom hälso- och sjukvården. 

 

• Stärka individens rätt  till självbestämmande  beträffande  de vård  omsorgs- och  

    stödinsatser som ges utifrån gällande lagstiftning inom SoL, HSL ,LSS-områden. 

• Inbjuda externa utförare att konkurera med egenregiverksamhet i kommuner och  

    landsting. 

• Ökad kvalitet och effektivitet. 

 

• Den enskilde  avgör vem som får uppdraget att utföra  de vård -omsorgs och stödinsatser  

    som den  enskilde har rätt till. 

• Möjliggöra  nytänkande och mångfald. 

• Bättre möjligheter för kvinnors företagande. 

• Större möjligheter för små företag att vara leverantörer till offentlig sektor. 

 

• Bättre villkor för arbetstagarna  genom ökad konkurens. 

• Underlättar för de arbetstagare som önskar att i stället själva driva verksamhet inom olika  

    områden. 

• Ökad attraktivitet att arbeta med omsorgs- och stöd verksamhet avseende äldre och  

    personer med funktionshinder samt HSL. 

 

Josef Mösenbacher informerar också om skillnaderna mellan LOU, Lagen om offentlig 

upphanling och LOV, Lagen om valfrihet. I nuläget har 208 kommuner sökt 

stimulansbidrag och av dessa har 94 kommuner infört LOV. 

 

För att läsa mer om LOV se www.valfrihetswebben.se  

 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Bengt Andersson (SPRF) och 

Ingvar Svensson (SPF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valfrihetswebben.se/
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§ 16 

 

Aktuell information. 

 

Medicinskt ansvarig sköterska, MAS, Karin Widecrantz informerar om aktuellt i 

äldreförvaltningen. 

 

- Redogörs för trygg hemgång, där målet är att öka tryggheten och möjligheten att bo 

kvar hemma. 

När den enskilde har varit inlagd på sjukhus och skall komma hem till eget boende kan 

det finnas behov av hjälp och stöd från kommunen och landstingets hemsjukvård. En 

tidig hemgång från sjukhus med utebliven eller bristfällig rehabilitering under 

vårdtiden ger dels en känsla av otrygghet hos den enskilde och dels en känsla av 

osäkerhet hos hemtjänstpersonalen vad det gäller möjligheten att få rätt hjälp med 

rehabilitering i hemmet. Det är av stor vikt att få till en trygg hemgång med en väl 

fungerande rehabiliteringskedja där de olika länkarna är tydligt sammanfogade och 

koordinerade. 

När vårdtagaren kommer hem från sjukhuset möts den av ett tvärprofessionellt team 

med  olika kompetenser/yrkeskategorier som en och samma individ berörs av. En 

vårdplanering genomförs i hemmet så snart som möjligt i samband med hemkomsten. 

Genomförandeplan upprättas utefter beviljade service- och omvårdnadsinsatser samt 

behov av hjälpmedel, som verkställs omgående av teamets personal.  

Projektledare är en av kommunens sjukgymnaster, Annika Svahn, som har uppdraget 

att vägleda och handleda, kompetenshöja kommande mobila team och 

hemtjänstpersonal. Fyra vårdbiträden ingår i teamet och följer vårdtagaren under som 

längst 14 dagar sedan inträder ordinarie hemtjänst. Samverkan och planering sker 

tillsammans med verksamhetens biståndshandläggare, hemsjukvårdens personal samt 

hemtjänstområdets enhetschef. 

Målgrupp/kriterier för Trygg hemgång är, den enskilde med okomplicerade frakturer, 

från att varit oberoende av biståndsinsatser till ett stort beroende samt har omfattande 

behov av sjukvård och omsorg. 

 

Projektledare Annika Svahn bjuds in till Kommunala Pensionärsrådet under hösten. 

    

- På grund av nytt verksamhetssystem har problem uppstått med fakturering av    

omvårdnads- och serviceavgifterna inom äldreomsorgen. Ordinarie personal har 

förstärkts och arbetar dagligen med att lösa problemen. 

 

- Det är dags att anställa semestervikarier. Svårt att få tag i kompetent personal. 

 

- Broschyr delas ut från Förtroendenämnden Blekinge – för dig som har frågor eller 

synpunkter som rör vården. 

 

- Ingen kö till demensboende. 

 

- Inga Lex Maria i år. 
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§ 16 forts. 

 

I debatten deltar Christel Svensson (SKPF), Laila Andersson (SPF) och  

Sune Håkansson (RP). 

 

Informationen noteras till protokollet. 

 

§ 17 

 

Munhälsan i Äldreomsorgen. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Karin Widecrantz redogör för hur 

äldreförvaltningen arbetar med munhälsan, skötsel av munnen, för äldre i ordinärt och 

särskilt boende. Äldreförvaltningen har ett nära samarbete med tandvårdsförvaltningen. 

När den äldre flyttar in i särskilt boende ges ett munvårdserbjudande som skrivs under av 

den enskilde eller anhörig. Denna lämnas till ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan  

skickar remiss till tandvårdsförvaltningen som sedermera kommer på besök tillsammans 

med personal på boendet. 

Karin Widecrantz redogör också för Grönt Kort som alla med stora omvårdnadsbehov  

har rätt till. 

Sjuksköterskan har ansvar för munvården i särskilt boende och i ordinärt boende har 

distriktssköterskan ansvaret vid stort omvårdnadsbehov. För övrigt är munvården den äldre 

eget ansvar. 

Broschyr delas ut. 

 

I debatten Nils Olofsson (SPRF) och Bengt Andersson (SPRF). 

 

Informationen noteras till protokollet.  

 

§ 18 

 

”Trygghetsboendegruppen”. 

 

Enligt äldreförvaltningen finns det ingen officiell ”trygghetsboendegrupp” däremot träffas 

representanter från Äldrenämnden, förvaltningschefen och representanter för Ronnebyhus 

för att diskutera boenden för äldre. En sådan träff äger rum den 24 april kl. 16.15. 

Kommunala Pensionärsrådet gör framställning om att utse Nils Olofsson och Åke Nilsson 

att deltaga vid dessa sammankomster.  

 

I debatten Sune Håkansson (RP), Nils Olofsson (SPRF) och Laila Andersson (SPF). 

 

Ärendet tas upp till Äldrenämnden. 

 

§ 19 

 

Aktuellt från Äldrenämnden. 

 

Äldrenämndens protokoll från den 20 mars 2012 är utskickat till samtligt ledamöter och 

ersättare. 
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§ 19 forts. 

 

Reglementet för Kommunala Pensionärsrådet diskuteras och frågor ställs om hur 

Pensionärsorganisationernas skrivelse i december till Kommunstyrelsen hanterats. 

Pensionärsorganisationernas uppvaktning hos alla kommuner i Blekinge omnämns. 

Pensionärsorganisationerna kräver medinflytande. 

 

Ordföranden tar till sig kritiken. 

 

§ 20 

 

Föredragningslista till Äldrenämnden. 

 

Föredragningslistan till Äldrenämndens sammanträde den 17 april 2012 är inte klar och kan 

alltså inte lämnas ut på detta möte men kommer att mailas till samtliga i KPR. 

 

§ 21 

 

Remissyttrande gällande Kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby 

kommun, för kännedom. 

 

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun godkändes för 

att skickas ut på remiss till kommunala bolag, nämnder och rådgivande organ av 

Kommunstyrelsen (KS § 39/2012). 

 

I samband med arbetet kring Kilen har tankar gällande hållbar planering och byggande 

konkritiserats i ett s.k. generellt kvalitetsprogram, med utgångspunkt från principerna 

bakom Cradle to Cradle. Det generella kvalitetsprogrammet utgår från de visioner för ett 

hållbart samhälle som tidigare tagits fram i översiktsplanen, budgetdirektiven för 2012 – 13, 

de lokala miljömålen, de nationella folkhälsomålen m.m. Utvecklingen av kvarteret Kilen 

förutsätts bli ett av de första projekten där kvalitetsprogrammet används. 

 

Kritik ges över att inga handlingar skickats ut. Handlingarna delas ut på sammanträdet. 

 

I debatten Åke Nilsson (PRO). 

 

§ 22 

 

Övriga ärenden. 

 

- Laila Andersson (SPF) undrar vilka arbetsuppgifter hemfixarna har och efterlyser ett 

    förtydligande på hemsidan. 

 

- Äldrelotsarna bjuds in till Pensionärsrådets sammanträde i juni. 

 

      ___________________ 

 


