RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2015-10-07

Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Bo Johansson (S)
Jan-Erik Wildros (S)
Åke Olsson
Johnny Magnusson
Anja Bennhagen
Kicki Abrahamsson
Laila Andersson
Ingvar Svensson

kl.

08.30 — 12.00

Âldrenänmden, ordfôrande
Äldrenämnden, ledamot
Äldrenämnden, ledamot
Kommunstyrelsen, ledamot

PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF

Eva Holmberg

SPRF
SPRF

Nils Olofsson
Kristina Sjöberg
Bengt-Åke Petersson

SKRF

Övriga deltagare Kristina Eklund, Petra Mogensen, Torill Skaar Magnusson, Elisabet Backström,
Gunilla Blom och sekreterare Joakim Karlsson.
Utses att justera Kristina Sjöberg (SPRF)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
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Utdragsbestyrkande

2015-11-04

RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala

2015-10-07

Pensionärsrådet

2

§ 42

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar välkommen till dagens sammanträde.
Kristina Sj Öberg, (SPRF), utses att justera dagens protokoll.
§ 43

Ny översiktsplan

för Ronneby

kommun

Planarkitektema Kristina Eklund och Petra Mogensen från Milj ö- och byggnadsförvaltningen
informerade om det kommande arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen.

Sammanfattningsvis kan sägas

fokusområden har valts ut i arbetsprocessen,
livsmiljö, näringsliv och sysselsättning samt kommunikation och infrastruktur.

Kommunala pensionärsrådets

att tre

sekreterare

vilket är

boende och

Joakim Karlsson valdes som kontaktperson gentemot Kristina

Eklund och Petra Mogensen i det kommande

arbetet.

Ordförande Sune Håkansson tackar för informationen som noteras

till

protokollet.

§ 44

Budgetläget

Bo Johansson (S) och J an-Eric Wildros (S) redogjorde för budgetläget. I dagsläget uppskattas budgeten
ligga ca 20 mkr back om alla närnnders äskande och budgetreserven räknas in.
J an-Erik

Wildros (S) berättade

att

en skatteprognos beräknas

komma torsdagen den 8 oktober.

§ 45
Tertial 2/2015

Ordförande Sune Håkansson (RP) redogör för resultaträkningen för äldrenämnden.
Pensionärsföreningarnas ledamöter och ersättare har tagit del av den bilaga som bifogades
utskicket inför sammanträdet.

§ 46

Aktuellt från kommunstyrelsen
J an-Erik

Wildros, (S), informerar från kommunstyrelsens senaste sammanträden.
finns att ta del av på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens protokoll

Justeras

JK

Utdragsbestyrkande

med

RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2015-10-07

3

§ 47

Aktuellt i äldreforvaltningen

Utvecklingssamordnare Elisabet Backstrôm redogj orde fôr ”Trygghet genom teknik” och ”Trygg
integration”

”Trygghet genom teknik” är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet,
delaktighet eller sj älvständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning. Den digitala tekniken kan användas av personen sj älv, en närstående, personal
eller någon annan i personens närhet.

Rent praktiskt kan det exempelvis röra

sig

om digitala trygghetslarm och digitala nycklar.

”Trygg integration” är ett proj ekt mellan Arbetsförmedlingen och Ronneby kommun. Arbetslösa
ungdomar och nyanlända ska med proj ektet få utbildning som undersköterska genom teori och praktik.
Tanken med projektet är att med praktisk och teoretisk kunskap slussa in människor på
arbetsmarknaden.

§48
Trygg herngång
Undersköterska Gunilla Blom redogjorde för ”Trygg hemgång” samt svarade på frågor från de olika
pensionärsföreningama.
Nils Olofsson,

SPRF, undrar hur insatsen egentligen fungerar och belyser frågan med ett exempel.

Gunilla Blom, svarar att det är svårt att förklara specifika fall och rekommenderar att
pensionsföreningarna bjuder in en biståndshandläggare i frågan. Hon belyser utöver det

att

insatsen är

frivillig.

Laila Andersson, SPF, undrar

Gunilla Blom, svarar
en frivillig insats.

att

vem som kan få trygg herngång och vem som beslutar om det.

det är en biståndshandläggare

Kristina Sjöberg, SPRF, undrar hur länge insatsen

Gunilla Blom, svarar

att

insatsen gäller

i

som gör bedömningen och poängterar att det år

gäller.

maximalt 10 vardagar.

Johnny Magnusson, PRO, undrar hur hjälpen ser ut under helgdagar.
Gunilla Blom, svarar

att

under helgdagar är det hemtjänsten som ansvarar för insatsen.

Anders Lund, (M), undrar samarbetet med terapeuter fungerar och om diverse hjälpmedel kommer
tid.

Gunilla Blom, svarar

att

det samarbetet fungerar bra och att hjälpmedlen oftast

Laila Andersson, SPF, undrar vilka befogenheter biståndshandlåggaren har.
Justeras

JK

Utdragsbestyrkande

kommer i tid.
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Gunilla Blom, svarar att återigen att insatsen är

frivillig

och brukarens

vilja alltid går först.

§49
Övriga frågor
Nils Olofsson,

kommunhuset

SPRF, undrar om frågan han i tidigare skede ställt kring hörslingor i

salarna

i

besvarats.

Jan-Erik Wildros,

(S), svarar att

frågan

¿Z

i

dagsläget inte är uppe på agendan i kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

