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Plats och tid Kulturcentrum  kl. 08.30 – 12.00 
    

Närvarande Birger Svensson   Äldrenämnden, ordförande  

   Bo Johansson   Äldrenämnden                 

      Åke Nilsson   PRO 

    Leif Nilsson   PRO 

    Laila Andersson   SPF 

    Ingvar Svensson     SPF 

    Bengt Andersson   SPRF 

    Nils Olofsson   SPRF    

    Christel Svensson   SKPF       

    Irene Pettersson   SKPF 

    Maj-Britt Bergljung   SKPF 

 

Övriga deltagare Tommy Johansson förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen, § 53, 

Lena Brorsdotter kulturchef, § 54, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare, § 57, och  

Elisabet Andersson utvecklingssamordnare, § 57. 

 

Utses att justera  Nils Olofsson SPRF 

 

Justeringsplats/  Kommunledningsförvaltningen/tisdagen den 11 december 2012 kl. 13.30 

tid 

 

 

Sekreterare  Inga-Lill Gliveson    Paragrafer: 52 - 59 

 

 

 

Ordförande    Birger Svensson 

 
 

 

Justerande  Nils Olofsson 

 

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

 

Organ  Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

 

Sammanträdes- 

datum  2012-12-05 

 

Datum för anslags  Datum för anslags 

uppsättande 2012-12-11 nedtagande   2013-01-03 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 

Underskrift 

    

 

    Inga-Lill Gliveson 
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§  52 

 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
 

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

Nils Olofsson, SPRF, utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 53 

 

Information från Fritidsförvaltningen. 

 

Tommy Johansson, förvaltningschef för fritid- och kultur, presenterar sig och sin 

verksamhet. En ny organisation trädde i kraft 2012 som innebär att kultur, bibliotek  

och fritid leds av vardera en kulturchef, en bibliotekschef och en turistbyråföreståndare. 

Under varje enhet finns ett antal arbetsledare. Ledningsgruppen som är en samverkan  

mellan verksamheterna förväntas utveckla och effektivisera sättet att arbeta på inom hela 

området samt utveckla de externa kontakterna och samarbetsformerna. 

 

Redovisning av pågående arbeten: 

- Översyn av alla badplatser. Vilken som ska stå för skötseln, kommunen eller  

föreningarna? 

- Anordnande  av mötesplatser på Hjorthöjden, Backaryd, Johannishus och Eringsboda 

samt andra mötesplatser i kommunen. 

- Evenemangsutveckling för 2013, antal och platser. 

- Grupp tillsatt för att se över lokaler och verksamhet på  

Bruket/Kulturcentrum/Bibliotek/Turistbyrå. 

- Turismutveckling/Upplevelsepaket/Kulturturism. 

- Översyn av alla bidrag. En särskild peng finns för att starta ett projekt 2013 som fångar  

upp ungdomar 13 – 18 år som inte tillhör någon förening. 

 

För alla utredningar gäller tillgänglighet. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Laila Andersson SPF,  

Ingvar Svensson SPF, Maj-Britt Bergljung SKPF och Åke Nilsson PRO. 

 

Ordföranden tackar för en bra information. 

 

§ 54 

 

Presentation av Kulturcentrum. 

 

Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om Kulturcentrum och dess historia. 

Kulturverksamheten är sedan två år tillbaka sammanslagen med Fritidsförvaltningen. 

Kulturchefen samt en assistent som tidigare haft sin arbetsplats på Kulturcentrum sitter 

numera på stadshuset. Tre personer är kvar på Kulturcentrum.  
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Kulturen har ett nära samarbete med studieförbunden och andra föreningar som t.ex. 

konstföreningen, Ronneby Folkteater, Kultur i byarna och bygdegårdsföreningar. Många 

föreningar får bidrag till sin verksamhet av kommunen. Exempel på museum som kan 

besökas i kommunen är Risanäs skolmuseum, Ekholms fotomuseum i Kallinge och 

Bräkne-Hoby hembygdsmuseum. Massmanska kvarnen sköts av Kroma, konstnärerna i 

Blekinge. I bottenvåningen pågår en sammanslutning som kallar sig Grupp 39. Denna 

grupp startade som ett integritetsprojekt Textil 39 med hjälp av Region Blekinge och 

bidrag från kommunen. 

 

Julkul i Bergslagen är en julmarknad som hålls den 8 dec. med öppet för mycket kultur. 

 

Lena Brorsdotter visar runt i lokalerna på Kulturcentrum. 

 

I debatten deltar Birger Svensson (c) och Laila Andersson SPF. 

 

Ordföranden tackar Lena Brorsdotter för en bra information. 

 

§ 55 

 

Sammanträdestider 2013 för Kommunala Pensionärsrådet. 

 

Följande sammanträdesdatum fastställdes för 2013. 

 

Dag: Onsdagar 

Tid: 08:30 

Lokal: Listerbysalen 

 

  30 januari 

 

   27 mars 

 

  22 maj 

 

  28 augusti 

 

  9 oktober 

 

 27 november 

 

Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesdagar skickas till Kommunstyrelsen och  

alla nämnder med uppmaning att expediera ärenden till KPR som kan vara av intresse för  

rådet. 
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§ 56 

 

Äldredagen. 

 

Ordförande Birger Svensson (c) tackar alla pensionärsorganisationer för all hjälp i 

samband med Äldredagen den 1 november.  

 

Nästa äldredag diskuteras och fastställs till torsdagen den 31 oktober. 

Ordföranden återkommer vad gäller plats och eventuella föreläsare. Ordföranden 

kontrollerar också om det finns möjlighet att söka bidrag från MSB. 

 

§ 57 

 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson och utvecklingssamordnare Elisabet Andersson 

presenterar sig och lämnar information från Äldreförvaltningen. 

 

Elisabet Andersson började sin anställning som utvecklingssamordnare den 1 september 

2012. Hon fungerar bl.a. som omvärldsbevakare, gör utredningar, analyserar och erhåller  

uppdrag gentemot Äldrenämnden. 

 

Britt-Marie Karlsson meddelar att nya organisationen med Hemsjukvården träder i kraft 

den 1 januari 2013. En handlingsplan upprättas för Landstinget och kommunerna. 

Under 2013 kommer hemsjukvården att fungera i nuvarande form och under tiden 

kommer en ny form att utarbetas. 25 personer övertas från Landstinget. 

 

Den 4 december hölls en temadag om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre på Ronneby Brunn. Temat var ett dialogmöte som Landstinget Blekinge anordnade 

om hur samarbetet ska se ut i framtiden. Politiker och chefer inom äldreomsorgen var där 

och lyssnade på föredrag och diskuterade aktuella i frågor i ämnet. Socialdepartementet 

och Sveriges kommuner och landsting var representerat.  

 

I debatten deltar Birger Svensson (c), Bo Johansson (s), Maj-Britt Bergljung SKPF, 

Laila Andersson SPF och Christel Svensson SKPF. 

 

Ordföranden tackar Britt-Marie Karlsson och Elisabet Andersson för informationen. 

  

 

§ 58 

 

Delgivningar. 

 

Delgivningar i form av protokoll m.m. finns i pärm på sammanträdet. 
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§ 59 

 

Övriga frågor. 

 

- Åke Nilsson, PRO, omtalar att han erhållit svar på en skrivelse, som inlämnats ett år 

tidigare till Kommunstyrelsen, från kommunalrådet Roger Fredriksson angående 

förändring av reglemente. Åke Nilsson undrar på vems uppdrag kommunalrådet skickar 

skrivelsen. Åke Nilsson önskar att kommunalrådet finns med vid nästa sammanträde med  

KPR i januari 2013. Sekreteraren får i uppdrag att kalla kommunalrådet till nästa 

sammanträde. 

 

- Åke Nilsson, PRO, och Nils Olofsson, SPRF, är under KPR:s § 18/2012 utsedda som  

representanter att deltaga i ”trygghetsboendegruppen”. Denna grupp finns inte längre utan 

ska numera heta ”Inriktning av Framtidens boende i Ronneby”. Pensionärsrådet kräver att 

få vara med från början i diskussionerna och inte enbart resurspersoner. Bo Johansson (s) 

lyfter frågan i den nya gruppen. 

 

- Offentliga lokaler och föreningslokaler diskuteras. Bo Johansson (s) lovar att lyfta 

frågorna i Kommunstyrelsen. 

 

- Nils Olofsson, SPRF, m.fl. uppger att det varit Bomässa ”Bo bättre på äldre dar” i 

Stockholm och att flera Pensionärsråd varit med men dock inte Ronneby. Representanter 

från KPR önskar vara med på liknande konferenser i fortsättningen. 

 

- Laila Andersson, SPF, och Åke Nilsson, PRO, har deltagit i konferensen ”En värld i 

samverkan” genom sina respektive pensionärsorganisationer. 

 

Ordföranden Birger Svensson (c) önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Övriga i Pensionärsrådet önskar Birger Svensson (c) detsamma. 

 

_______________________ 

   

 


