RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2015-06-03
08.30 - 12.00

Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Bo Johansson (S)
J an-Erik Wildros (S)
Johnny Magnusson

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden, ledamot
Äldrenämnden, ledamot
Kommunstyrelsen, ledamot

Laila Andersson

SPF
SPF
SPF
SPF

kl.

PRO
PRO

Kicki Abramsson
Ingvar Svensson

Eva Holmberg
Sonja Nilsson

SPRF
SKPF
SPRF

Christel Svensson

Irene Pettersson

Lars Svensson

Övriga deltagare Äldrechef Torill Skaar Magnusson, Lena Jacobsson, Marie

Staffas,

Johan Sturesson och sekreterare Kristina Bejmar.

Annie Gylling,

Utses att justera Laila Andersson
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§ 19

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar Välkommen till dagens sammanträde.
Laila Andersson, SPF, utses att justera dagens protokoll.
§ 20

Aktuellt i äldreförvaltningen.

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör

enligt följ ande.

Äldrenämnden har beslutat att köpa in en trehjulig elcykel, kallad Pegasus. Med denna cykel ska
personalen kunna köra de boende i närområdet. Cykeln kommer att Visas i samband Tosia Bonnadagarna, Nostalgia och Wellnesfestivalen.

”Trygg Hemgång” kommer nu att erbjudas även till de som redan har hemtjänst,
Detta för att försöka att minska s.k. ”återinläggningar”.
Enhetschefema har en svår arbetssituation

f.n.

och en satsning på chefsområdet kommer

Arbete pågår med Budget 2016-2017, antalet hemtjänsttimmar
med demensdiagnos ökar också.
Ett nytt

efter lasarettsvistelse.

fortsätter att

öka och

Trygghetsboende på Espedalen öppnar under hösten och här kommer

att

att göras.

antalet personer

finnas mötesplatser for

pensionärer.

PålBacken, Backaryd, har antalet tomma lägenheter minskat, sedan möjligheten gavs
del av lägenheterna till trygghetsboende.
Välfárdstekniken ökar och ”Nyckelfri Hemtjänst”

kompetens och en teknikertj änst kommer

att

kommer framöver.

till att

ändra en

Detta kräver mer teknisk

behövas på Aldreförvaltningen.

Information om °”Betalningsansvarslagen” som kommer att gälla fr.o.m. 2016-07-01 om beslut tas.
Detta kan leda till att antalet vårddygn minskar. Vårdcentralerna kommer att få ett stort ansvar for
patienter som är medicinskt färdigbehandlade.
Äldreförvaltningens verksamhet är extra sårbar under semesterperioden
så är vikariefrågan löst.
Viktigt att

men som det ser ut

x

dagsläget

kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare och prioriterar en bra arbetsmiljö.

Ordförande Sune Håkansson tackar Torill Skaar Magnusson för informationen.
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§ 21

Information

0m larm

Larrnansvarig Marie Staffas hälsas välkommen för att informera om Trygghetslarm och utbytet av
analoga larm till digitala larm.
Det är nästan klart men det har inte gått att byta ca 10 st larm. Detta p. g.a. att det saknas täckmng.
De analoga lannen kan användas ca ett år till men sedan mäste täckningsfrågan vara löst.
Marie Staffas visar hur ett larm ser ut och fungerar. Ansökan om trygghetslarm görs hos
biståndshandläggaren.
För att förebygga att den enskilde försvinner eller går vilse så kan ett dörrlarm monteras. Detta larmar
om dörren öppnas, demenssjuksköterskan kan även bevilja en GPS-klocka, detta fö/rzinderlätta ett ev.
’
sökande. Ibland behövs också ökad tillsyn. I dagsläget finns ca 775 larm.
ah
Ordförande Sune Håkansson tackar för en bra information.

§ 22

Teater för äldre, Regionteatern

Annie Gylling och Johan Sturesson från Regionteatern hälsas välkomna

för att berätta

om sin

med äldreförvaltningen har genomfört på våra särskilda boenden.
De har enats med personal och vårdtagare om att arbeta med olika tema, bl.a. ”I affären förr” och
verksamhet som de i samarbete

Med hjälp av handdockar, insamlat material och kläder, har de genomfört små
improviserade teaterstycken, blandat med sång och dans, utifrån aktuella högtider.
Detta har uppskattats mycket och flera dementa har med liv och lust deltagit när gamla minnen väckts
till liv. Man har fått piggare och gladare äldre utan farrnakoligiska metoder. En utvärdering av projektet
har gjorts och skickats till regeringen med önskemål om möjlighet till fortsatt satsning.
”Skrock och sägner”.

Ordförande Sune Håkanssontackar för en intressant redovisning.

§ 23

Remiss

om nästa Trygghetsboende

Pensionärsföreningarna som är representerade i Kommunala Pensionärsrådet föreslår som svar på
remissen att nästa trygghetsboende planeras i Kallinge och som andra alternativ Listerby/Johannishusornrådet.

E;

q) ÄN
U

§ 24

Äldredagen
Anhörigstödj are Lena Jacobsson hälsas välkommen för att informera om Äldredagen 2015.
I år hålls Äldredagen på Knut Hahnsskolan torsdagen 29 oktober mellan kl.10.00 - kl.l5.00.
Dagen kommer bl.a. att handla om tekniska hjälpmedel och våra arbetsterapeuter kommer att medverka
och berätta om hjälpmedel och möjligheter till bostadsanpassning.
BTH, Blekinge Tekniska Högskola, kommer att medverka och berätta om hjälpmedel för personer med

kognitiva svårigheter.
Civilförsvaret och Räddningstjänsten kommer också att medverka.
Ordförande Sune Håkansson tackar Lena Jacobsson för informationen.
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§ 25

Möjlighet att lämna skriftliga frågor avseende
Laila Andersson, SPF, lämnar tvä frâgor

kommunens

kommunens

som förmedlas

till

försäkringar

Peter Nordberg

som har ansvar för

försäkringar.

§ 26

Rapport från kommunstyrelsen
J an-Erik Wildros, (S), informerar från kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Kommunstyrelsens protokoll finns att ta del av på kommunens hemsida.

kommun kan nu besluta om att göra en överenskommelse med Länstrafiken om att införa fria
med allmänna kommunikationer inom kommunen.
Kommunala Pensionärsrådet, KPR, beslöt att tillskriva kommunstyrelsen önskemål om att en
överenskommelse görs med Länstrafiken om att fria resor för pensionärer, införs i Ronneby kommun.
Varje

resor

Exp.

Kommunstyrelsen
§ 27

Budget 2016-2017
Ordförande Sune Håkansson redogör för budget 2016-2017.
Det är svårt att beräkna kostnaderna för hemtj änsttimmarna och arbetet fortsätter för att försöka minska
kringtiden genom väl upplagda rutter.
Kameraövervakning kan i framtiden vara ett sätt att minska på antalet hemtj änsttimmar.
Ev. kommer lagstadgade krav om bemanningsregler att påverka kommande personalkostnader genom
krav om ökad personaltäthet.
§ 28

Övriga frågor

Reglemente för KPR, Kommunala Pensionärsrådet.
Från pensionärsorganisationerna har skickats in en skrivelse till kommunstyrelsen med krav om en
förändring av reglementet. Laila Andersson, SPF, har åter skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen
som man hoppas få svar på.
Exp.

Kommunstyrelsen
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§ 29

Övriga frågor
Pensionärsföreningarna lämnar in anmälningar gällande de representanter som har utsetts
på AO-dagama i oktober månad.

att

medverka

§ 30

Övriga frågor
Vice ordförande Anders Lund, informerar om en utställning på Arena Karlskrona, 15-16 september som
heter ”Funkar för livet” och visar olika hj älpmedel.
§ 31

Övriga frågor
Laila Andersson, SPF,

vill

Exp.
Tekniska förvaltningen

veta

om hörslingoma

i

stadshuset fungerar nu?

§ 32

Avslutning
Ordförande Sune Håkansson tackar för vårens arbete och önskar trevlig sommar.
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