RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2015-04-22

Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Åke Olsson
Johnny Magnusson
Anja Bennhagen
Kicki Abramsson
Laila Andersson
Ingvar Svensson
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kl.

08.30 - 12.00

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden, ledamot

PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SPF

Eva Holmberg
Sonja Nilsson

SPRF
SKPF

Kristina Sjöberg
Irene Pettersson

Övriga deltagare Äldrechef Torill Skaar Magnusson §§

10-1
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och sekreterare Inga-Lill Gliveson.

Utses att justera Johnny Magnusson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits

Organ

Ronneby Kommunala Pensionärsrâd

Sammanträdesdatum

2015-04-22 §§ 10-17

Datum för anslags
uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
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Kommunledningsforvaltningen
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§ 10

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar välkommen till dagens sammanträde.
Johnny Magnusson, PRO, utses att justera dagens protokoll.
§ 11

Aktuellt i äldreförvaltningen.

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör enligt följande.
Teater för äldre, som är en punkt på föredragningslistan idag, utgår och kommer att finnas med vid
KPR den 3 juni 2015. Satsningen på Teater för äldre kommer att fortsätta hela året på olika boende
-

i

kommunen.

EU-bidrag som ska användas till utbildning av kost- och vårdpersonal. Denna
utbildning innefattar 10 dagar med en person från varje avdelning. Här kommer att tas upp matmiljöer,
upplägg, färger, matdistribution m.m.

-

Kostenheten har

erhållit

Diskussioner föreligger om ett samarbete mellan skolan och äldreomsorgen för att ge ”nyanlända”
personer teori, lära sig svenska, och praktik äldreomsorgen som ska leda till arbete.
-

i

-

Arbete pågår

Tertial

l

med Budget

2016, plan 2017-2018.
balans för äldreomsorgen.

ser ut att ha en budget

i

På Backen, Backaryd, är det svårt att hyra ut lägenheter som särskilt boende. Flera lägenheter
tomma. Det pågår diskussioner om att hyra ut lägenheterna till Trygghetsboende.
-

-

Äldreomsorgen ska ta hjälp av värdinna/värd

trygghetsboendena

blir

för att se

till att

står

gemensamhetsutrymmena på

en mötesplats för äldre närområdet.
i

§ 12

Äldrenämndens bokslut 2014.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör kort för bokslut 2014. Bokslut 2014 är utskickat till KPR.
Äldrenämnden har under § 34/2015 godkänt bokslut 2014. Äldreförvaltningen visar ett positivt resultat
för 2014.

§ 13

Ronnebyhus - Frågor och information om Trygghetsboendet på Espedalen.
Boservicechef Håkan Fridh på Ronnebyhus informerar om Espedalens trygghetsboende som består av
fem plan och totalt 20 lägenheter fördelat på tvåor respektive treor. Tvåorna är på 61 kvm och treorna
på 73 kvm. En tvåa kostar 7 140 kr och en trea 8 203 kr och inflyttningen är beräknad till 1 september
2015. I bottenplan finns gemensamhetslokaler innehållande matsal, bibliotek samt fotvård- och
motionsavdelning. Det krävs att man är 70 år, eller att minst en av makarna fyllt 70 år, för att få flytta
J ustfras
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§ 13 forts.

En värdinna kommer några timmar veckan

finnas på plats. Lägenheterna är naturligtvis
handikappanpassade. Fastigheten är låst och porttelefon finns.
in.

i

att

Allmänna frågor och åtgärder som Håkan Fridh ﬁck med sig:
Tekniska hjälpmedel som tex ”tagg” stället för nycklar.
i

Ljusslinga golvet.
Platta vid dörren som talar
Handtag duschen.
”Nära och kära” lägenhet.
i

om vilka tekniska hjälpmedel som är igång.

i

debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Sonja Nilsson SPF, Laila Andersson SPF,
Johnny Magnusson PRO, Kristina Sjöberg SPRF, Ingvar Svensson SPF, Eva Holmberg SPF,
Åke Olsson PRO och Kicki Abramsson PRO.
I

Ordföranden tackade Håkan Fridh för en bra information och noterar ärendet

till

protokollet.

§ 14

Reglemente för KPR, Kommunala Pensionärsrådet.
Från pensionärsorganisationerna har skickats in skrivelse till Kommunstyrelsen med krav om en
förändring av reglementet. Laila Andersson SPF får uppdrag att skicka in ytterligare en skrivelse.
i

I debatten deltar Laila Andersson SPF, Johnny Magnusson PRO,
Kicki Abramsson PRO och Anders Lund (M).

Åke Olsson PRO,

§ 15

LOV-arbetet, Lagen

om valfrihet

i

äldreomsorgen.

Ordförande Sune Håkansson (RP) redogör för beslut Äldrenämnden §§ 69-70 angående LOV-arbetet.
§ 69 Fastställande av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten Ronneby kommun
i

i

bordlades.
§ 70 Fastställande av ersättningsmodell och ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst
Ronneby kommun bifalles och överlämnas till Kommunstyrelsen. Detta innebär kortfattat att den äldre
i

ska bestämma vilken utförare de

vill ha,

kommunen eller någon privat.

debatten deltar Sune Håkansson (RP), Johnny Magnusson
Kicki Abramsson PRO och Laila Andersson SPF.
I

PRO, Åke Olsson PRO,

§ 16

Utbildning för

KPR.

Ordförande Sune Håkansson (RP) har tänkt sig erbjuda en från varje pensionärsorganisation att åka
med på en utbildning under hösten om framtidens äldreomsorg. Ordföranden återkommer ärendet.
En internutbildning for ledamöter och ersättare önskas. Denna kan ordnas tidigast våren 2016.
i
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§ 17

Övriga ärenden.
Föreligger följande övriga ärenden.
Laila Andersson SPF tar upp att det varit strul när SPF -medlemmar skulle gå ut med
rullstolsbundna på Vidablick. Endast fyra rullstolsbundna var där av sex överenskomna.
Laila Andersson efterlyser fler som är positiva av personalen till olika aktiviteter för
vårdtagarna.
Laila Andersson tycker det skulle vara bra om det fanns ett dokument som talade om,
vilka olika projekt som finns i pensionärsorganisationema.
Laila Andersson tar även upp vad för försäkringar som gäller i olika sammanhang när
kommunen är inblandad. Peter Norberg, ekonom, ska tillfrågas att komma på nästa KPR i juni.
-

-

Johnny Magnusson

PRO efterlyser svar från arbetsterapeuten om kostnad för

bostadsanpassade hjälpmedel.
-

äldreomsorgen.
till KPR om larm
komma till nästa KPR juni.

Sonja Nilsson SPF önskar information

Marie Staffas ska tillfrågas

att

i

i

Åke Olsson PRO meddelar att problemet med hörslinga Rydsgården, J ohannishus,
åtgärdat. Han väcker även frågan om behovet av trygghetsboende i Kallinge.
-

i

Sune Håkansson (RP) ställer frågan till pensionärsorganisationerna ”Vad
kan göra som politiker i Aldrenämnden”.
-

inte är

är det viktigaste vi

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, för tiden som
kommer att gå pension den 1 juni 2015. Ordförande Sune
Håkansson (RP) riktade KPR:s tack till Inga-Lill for de många åren rådet.
-

Sekreterare Inga-Lill Gliveson tackar

sekreterare

i

rådet. Inga-Lill

i

i

J usterggs
á

s’

Ñ’

J

„r

v

‚f?
-._

Utdragsbestyrkande

