RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2016-08-31
08.30 — 12.00

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

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden, ledamot
Àldrenämnden, ledamot
Kommunfullmäktige, ledamot

Laila Andersson
Ingvar Svensson

SPF
SPF
SPF
SPF

Kicki Abramsson

Eva Holmberg
Sonja Nilsson

kl.

PRO
PRO
PRO
PRO

SPRF
SPRF
SKPF
SKPF
SKPF

Kristina Sj Öberg
Ingrid Karlsson
Christel Svensson

Bengt-Åke Petersson
Arm-Sofie Larsson

sekreterare Christoffer Svensson §§ 22-29, sekreterare Kristina Bej mar §§ 30-32,
förvaltningschef Torill Skaar Magnusson § 30,
kostchef Elena Johansson § 30, och planarkitekt Kristina Eklund § 27.

Övriga deltagare

Utses att justera Christel Svensson (SKPF)

Kommunledningsförvaltningen, torsdagen 2016-09-08
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Kristina Bej mar

§ 22

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
Christel Svensson (SKPF) utses att justera dagens protokoll.
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§ 23

Presentation av ny

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Katarina Losell, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälsar och presenterar sig för
rådets ledamöter.

Katarina berättar

att

hon

arbetat

som

sjuksköterska

i

kommunen

sedan 2003 och

att

hon

fram emot arbetet som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vidare undrar Katarina

ser

om

ledamöterna har några frågor som de önskar svar på?
Laila Andersson (SPF) undrar

om det finns någon särskilt prioriterad fråga?

Katarina Losell (MAS) svarar

att

hon prioriterar

säkerhetsarbetet högt.

Åke Olsson (PRO) ställer en fråga kring vilka arbetsuppgifter en MAS har? Samt om vem som
helst

kan vända sig till denna?

Katarina Losell (MAS) svarar
ledningsansvaret

i

att

verksamheten

den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har det medicinska
enligt Hälso-

och sjukvårdslagen. Arbetsuppgifterna består

bland annat av kvalitetsarbete, utarbetande av rutiner vid behov samt samverkan mellan olika
grupper inom omsorgen. På frågan

om vem som

helst

kan vända

sig

till

den medicinskt

ansvariga sjuksköterskan är svaret ja.

Laila Andersson (SPF) undrar hur Katarina Losell
bli

i

sin roll

som

MAS

ser

på möjligheten

att

inbjuden och delta på något möte med de olika pensionärsorganisationerna?

Katarina Losell (MAS) svarar

att

hon

ser positivt

på en inbjudan och gärna

med de olika organisationerna.
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§ 24

Balansera mera, socialstyrelsens kampanj för

att

förhindra olyckor

Katarina Losell (MAS) informerar rådet om socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera” som
sker i syfte att förebygga och förhindra fallolyckor. En beskrivning av kampanjen har även
del givits rådets ledamöter vid utskicket av material till dagens sammanträde.
Katarina berättar att årets kampanj pågår mellan 3-9 oktober 2016 (Vecka 40) och att årets tema
är mat, motion och mediciner. Samordningsansvaret för årets kampanj står socialstyrelsen för.

Vidare berättar Katarina att hon planerat att stå på maxi en dag under kampanjen.
Informationen som planeras att spridas där handlar om hur mat, motion och noggrann
läkemedelsgenomgång kan påverka och förebygga fallolyckor. Katarina berättar även att om
intresse finns är de representerade pensionårsorganisationerna välkomna att delta med en eller
fler personer vid kampanj dagen på maxi.

Sune Håkansson (RP)

ställer

en fråga

Katarina Losell (MAS) svarar

inomhus.

att

om vilka de vanligaste fallolyckorna är?

det är de s.k. ”vardagsolyckorna”,

att

personer snubblar

Laila Andersson (SPF) lyfter en fråga om möjligheten att få hjälp av kommunen med en
förhöjning av en toaletter i föreningslokaler för pensionärsorganisationer. Laila berättar att hon
varit i kontakt med hjälpmedelscentralen och fått reda på att en förhöjning kan köpas till en
kostnad av 1700 kronor och undrar om detta är något kommun kan bistå med?

Kristna Bejmar (äldreförvaltningen) svarar att det kan vara en fråga för tekniska
förvaltningen och rekommenderar Laila att ta kontakt med Martin Lindström.

Anders Lund (M)
utan måste köpas.

förtydligar att en förhöjningar

till

toaletterna inte

kan hyras av kommunen

Avslutningsvis tackar ordförande Sune Håkansson (RP) Katarina för infonnationen
socialstyrelsens kampanj.
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§ 25

Information

om Äldreomsorgsdagarna

Nämndsekreterare Christoffer Svensson informerar rådets ledamöter
i Stockholm 13-14 oktober 2016.

om Äldreomsorgsdagama

Avresa sker onsdagen 2016-10-12 någon gäng på eftermiddagen (preliminär avresetid är 1__5.00).
Hotell är bokat för två nätter mellan den 12-14 oktober och hotellet som är bokat heter Alvsjö
hotell.

Samma hotell som var bokat föregående år.

Fyra ledamöter från rådet är inbjudna att följa med. Nämndsekreteraren ber rådet förtydliga
vilka ledamöter som bestämts följa med och noterar följande namn:

Eva Holmberg (SPF)
Lars Johansson (SPRF)
Christel Svensson

(SKPF)

Karin Braune (PRO)

De anmälda

deltagarna får ta del av ett program för dagarna och bes att så fort som möjligt
återkomma till undertecknad för information om vilka föreläsningar de vill närvara på.

Avslutningsvis meddelar undertecknad sekreterare att ett färdigt program med fullständig
information för resan kommer skickas till anmälda deltagare så fort allting är klart. Vid
ytterligare frågor eller funderingar är ledamöterna välkomna att kontakta undertecknad
sekreterare.
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Anders Lund (M)

ställer

en fråga kring hur det fungerar

att

som

MAS

4

även verka som

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Katarina Losell (MAS) svarar att det i nuläget fungerar bra.

Bo Johansson
(MAS)

svar

att

(S) berättar

med

anledning av Anders Lunds (M) fråga och Katarina Losells

det tidigare förts en diskussion

om

tillsättandet

av ytterligare en

tjänst

som

MAR.
Ledamöterna i rådet tackar Katarina Losell för informationen och går vidare
dagordningen.
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§ 26

Information

om ”Grönstruktur planen”

Planarkitekt Kristina Eklund har bjudits in till sammanträdet för att ge en presentation av
förslag till grönstrukturplan för Ronneby kommun. Presentationen delges rådets ledamöter
genom en PowerPoint-presentation.

grönstrukturplanen nu är inne i sista fasen. Vilket innebär att planen varit
berörda förvaltningar, myndigheter och personer. Synpunkterna från
samrådstiden finns sammanställda i en Samrådsredogörelse som går att finna på Ronneby.se.

Kristna berättar
ute på samråd

att

med

Vidare redogör Kristina för att utställningstiden för förslag till grönstrulturplan varar till och
med 30 september 2016. Utställningen finns tillgänglig på Ronneby.se samt på miljö- och
byggnadsförvaltningen i Ronneby. Handlingarna går även att finna på biblioteken i Kallinge,
Listerby, Bräkne-Hoby, Hallabro samt macken i Eringsboda och på stadsbiblioteket i Ronneby.
Syftet med utställningen beskrivs vara att ge berörda ytterligare chans att inkomma med
synpunkter på materialet.
PowerPoint-presentationen delges rådets ledamöter information om planens tematiska
i form av landskapsidentitet, ekosystemtjänster, biologisk mångfald samt rekreation
och hälsa för äldre. Ronnebys åar, Blekingeleden och Karlsnäs beskrivs som prioriterade stråk

Genom

strategier

och områden i planen.

dokumentet ”tematiska strategier del 2 ” (s
75) i vilket värden i naturmiljön/utemiljön analyserats och beskrivits för äldre. Kristna hänvisar
till värden som nära och lättillgängligt, tryggt, tillgängligt och orienterbart, ökad aktivitet samt
samhällsinriktat. Dessa värden beskrivs som viktiga för äldres tillgänglighet och hälsa. I
konkret form handlar värdena 0m tillgängliga mötesplatser, goda sittplatser, väderskydd och

Som särskilt relevant

för rådet hänvisar Kristina

till

stråk prioriterade för äldre.

Efter framförd presentation öppnas det

Jan-Eric Wildros (S)

ställer

upp

för frågor

en fråga kring

grönstrukturplan? Samt hur förfarandet ser ut
förändringar inkommer under utställningsperioden?

och diskussion.

om
i

skuggplatser återfinns

fall

i

förslag

till

synpunkter på eventuellt önskade

Planarkitekt Kristina Eklund svarar att skuggplatser finns beskrivna i planen. Vidare svarar
Kristina att beroende på hur stora förändringarna anses vara, och om dem bedöms av sådan vikt
att de bör tillföras planen, så kan det gå till på lite olika sätt. Vid sma ”redaktionella” ändringar
fortskrider arbetet som tänkt, men vid större ändringar kan en ny utställning aktualiseras.

Johnny Magnusson (PRO) och Sonja Nilsson (SPF) för upp Blekingeleden till diskussion.
Johnny pâpekar vikten av att reda upp densamma och Sonya undrar vem som ansvarar för
leden?

Planarkitekt Kristina Eklund svarar att varje

¿g
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(S) berättar med anledning av diskussionen kring Blekingeleden att diskussion
mellan länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunerna vad avser utveckling och
iordningställande av leden.

Bo Johansson
fors

Planarkitekt Kristina Eklund förtydligar under diskussionen
bidande utan enbart vägledande.

planen inte är juridiskt

att

Laila Andersson (SPF) lyfter en fråga om sittplatser längst stråk uttryckta
påpekar även vikten av sittplatser på lämpliga platser för äldre.

Planarkitekt Kristina Eklund svarar att

sittplatser finns

med

Bengt-Åke Petersson (SKPF) påpekar även han vikten av
platser

i

kommunen för äldre.

Eva Holmberg (SPF) lyfter även hon behovet av lämpliga
som bör prioriteras både nu och i framtida planer.

i

i

planen. Laila

planen.

sittplatser längst stråk

sittplatser

och allmänna

och uttrycker

att

detta är

något

Ordförande Sune Håkansson (RP) Föreslår att diskussionen kring behovet av lämpliga
sittplatser samt att detta bör prioriteras nu och i framtida planer expedieras kommunstyrelsen

och tekniska förvaltningen.

Avslutningsvis tackar ordförande Sune Håkansson (RP) Kristina Eklund för informationen och
genomgången av förslag till grönstrukturplan.

Expedieras

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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§ 27

PRO, Kallinge-Ronneby,

Skrivelse från

PRO

gällande placering av nästa ”trygghetsboende”

Kallinge-Ronneby har skickat in en skrivelse ställd till äldreförvaltningen i Ronneby
Kommun. Skrivelsen bifogas nedan och har delgivits rådets ledamöter genom utskickat
i

material.

Åke Olsson (PRO) går igenom skrivelsen.
Skrivelsen från

PRO Kallinge-Ronneby

i

sin helhet:

Det har på senare tiden talats mycket om nya bostäder för äldre. Många kommundelar har
nämnts diskussionerna men något förslag om boende i Kallinge har inte varit på tal. Inte
förrän i veckan som gick, då man hade ett ganska tafﬂigt förslag, vilket vi återkommer till
i

nedan.

En mycket stor andel av Kallinges befolkning tillhör åldersgruppen 65 plus. Många har blivit
ensamma och bor kvar i de hus där de en gång haft en stor familj. Ett centralt placerat
trygghetsboende med hyror som är överkomliga skulle kunna leda till att äldre flyttade från sina
hus.

Det forslag som det skrevs om í Sydöstran i veckan som gick, dvs att bygga om huset mellan
Kockums Väg och Gjutarevägen (det s.k. rosa huset) skulle inte ge något tillskott av lägenheter.
Det skulle förmodligen endast leda till höjda hyror för de som redan bor i huset.

Det borde kunna gå att hitta andra

alternativ för Kallinges del.

Om och när ett sådant bygge

planeras vore det önskvärt om vi i PRO Kallinge-Ronneby fick vara med och ta del av ritningar
och lämna förslag före byggstart. Detta är viktigt för att det skall bli ett boende där man kan

känna

sig

som i ett riktigt hem,

Ordförande Sune Håkansson (RP)
att

han

bakom skrivningen om

inte ställer sig

han tillstryker stora delar av
trygghetsboendet på Espedalen.

förklarar att

skrivelsen.

Men

han tycker det är viktigt med ett nytt trygghetsboende i
Kallinge. Vidare tillstryker Bo Johansson (S) att detta är något som bör tas med och spridas i de

Bo Johansson

(S) tillstryker att

politiska kanalerna.

Eva Holmberg (SPF)

nytt trygghetsboende

Åke Olsson (PRO)

i

ställer frågor

kring eventuella kölistor och presumtiva intresserade

Kallinge.

förklarar att de undertecknade bör ses

Ordförande Sune Håkansson (RP)

föreslår att

vikten av att få vara med i en eventuell process
trygghetsboendet på Espedalen.

Justeras

till ett

i

KPR enas

som intresserade.

betonar
framtiden samt stryker skrivningen rörande
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Beslut

Kommunala pensionärsrådet beslutar att tillstryka skrivelsen, betonar vikten av att få vara med i

en eventuell process i framtiden samt stryka skrivningen
Beslutet expedieras Kommunstyrelsen och Ronnebyhus.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Ronnebyhus
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§ 28

Rapport från Kommunstyrelsen
Wildros (S) redogör för de ärenden som behandlats av kommunstyrelsen 2016-08-09
samt ärenden som behandlats på kommunfullmäktige 2016-08-25
J an-Eric

.

Följande ärenden redogörs

för:

- Fråga ställd till överförmyndarnämndens ordförande Krister Holmkvist (C) från tjänstgörande
ersättare Rune Kronkvist (S) angående rutiner för agerande vid misstankar om oegentligheter
(KF § 280)
-

Landsbygdspolitiskt program, handlingsplaner 2016-2019

-

Åtgärdsförslag på åldermansvägen, en sänkning av hastigheten

-

Besvarande av medborgarförslag

Besvarande av medborgarförslag
296)
-

-

om äldreboende

(KF

§

till

J ohannishus

i

290)

30 km/h (KS

(KF

§

§

230)

295)

om återplantering av prydnadsträd på Vierydsvägen (KF

§

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström angående förbättring av Ekenäs
(KF § 297)

badplats
-

Äskande av medel,

fritid-

och kulturnämnden (KF

§

298)

Arkipelagrutten, framställan om medfinansiering av genomförandeprojekt- Kust och
skärgårdsled i Biosfärsområdet Blekinge Arkipelag (KF § 299).
-

-

Beslut avseende Hulta förskola

(KF

§

274)

Besvarande av motion från Miljöpartiet de Gröna angående
solvärme, sol-el och förbereds med fjärrvärme (KF § 286)

-

—

att

nya Hulta förskola förses med

Ombyggnad av delar av Kallingeskolan (KS § 240)

Remiss från Trafikverket- Kungörande och granskning av vägplan
ombyggnad av väg 27 förbi Backaryd till Hallabro (KS § 242)
-

för anläggning

och

Under ärendet redogör även ordförande Sune Håkansson (RP) för ett besök som skett på
uppdrag av kommunstyrelsen till Växjö och ett särskilt boende som drivs av Attendo.
Ordförande informerar

om att det rör sig om ett s.k. LOV (Lagen om valfrihet)

vilket innebär att ett privat företag bygger

i

boenderegi,

och driver boendet.

En diskussion kring besöket och vad LOV i särskilt boende innebär förs av ledamöterna.

z,

5
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§ 29

Information

om Hjälpmedelscentralen

Anders Lund (M) informerar rådets ledamöter om samverkansnämndens sammanträde 201606-1 7.

Informationen rör bland annat:
-

Välfardstekniska hj älpmedel

-

Hur samverkansnämnden

tar ett helhetsansvar

både utrustning och kompetens.
-

Information

kommunerna har möjlighet

ställer

genom hjälpmedelscentralen?

Anders Lund (M)

svarar

att

en fråga

hyra

om resorna och om det ﬁnns en môjlighet att slippa dem

resorna kvarstår men

Johnny Magnusson (PRO)

ställer

Anders Lund (M)

det finns fläckar

att

tiderna förbättras.

en fråga kring larmsystemen inom vården i kommunen, och

om det är täckning på alla områden?
svarar

att

vad

gäller täckningen

problem.

Christel Svensson

(SKPF) undrar vad som

Anders Lund (M)

svarar

att

görs för

att förbättra

i

kommunen och att det är

täckningen

i

kommunen?

han i nuläget inte vet.

Efter frågorna och svaren avslutas ärendet och mötet går vidare

dagordningen.

Justeras

att

ställs det frågor.

Jan- Eric Wildros (S)

ett

att

om hj älpmedelscentralen

Under ärendets gång

undrar

och
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§ 30

Lägesbeskrivning från kostenheten
Kostchef Elena Johansson från Kostenheten har bjudits in till dagens möte och hälsas

välkommen.

En kostpolicy håller på att tas fram och dietisten har gjort en broschyr med lätta och
näringsrikti ga

mellanmål som nu sprids på våra boenden.

Nytt fr.o.m .september är "Veckans mellanmålskasse” som

kommer att skickas till alla våra

boenden med förslag på råvaror och recept och portionsstorlek som ger rätt mängd av energi,

som är beräknat som en dygnsportion för en person i denna

proteiner och kalorier utifrån vad
ålder.

En dygnsportion beräknas till 1700 kalorier/dygn jämfört med 2200 kalorier/ dygn för en

yngre person med normalt kroppsarbete.

Lunchen är beräknad utifrån

att

den ska ge 600 kalorier/lunch och är avsedd

att

räcka till en

person/dag. Portionerna har inte gjorts mindre än tidigare.

Under en sexveckorsperiod har ett test med möjlighet att välja mellan två olika rätter till lunch
genomförts på en säboavd. och en demensavd. på Vidablick.
Enligt Elena Johansson så var det

ibland vad de hade
Ett nytt försök

valt.

många av de boende som hade

Ofta fick personalen välj a

till

möjligheten

och de glömde

dem.

kommer att ske på Olsgården och Ålycke, här jobbar kökspersonalen närmre

verksamheten så då kanske det blir

På frågan

åt

svårt att välja

Elena Johansson

att

ett

annat resultat.

om det inte är möjligt att ge den som bor

i

eget boende

välja mellan två lunchalternativ så svarar Elena Johansson att

hemtj änstpersonalen inte har tillräckligt
beställa vilket lunchalternativ

hon

är rädd att

med tid för att hjälpa den enskilde med att välj a och

man önskar.

Enl. förvaltningschef Torill Skaar

äldreförvaltningen och självklart

Magnusson, så har frågan ännu inte diskuterats

kommer tillräckligt med tid att avsättas

i

för att detta ska

kunna

genomföras.
Detta är en angelägen fråga för äldrenämnden

att

ge den enskilde möjlighet

att välja lunchrätt

om alternativ ges så det kommer att lösas genom att personalen får den tid som behövs.
Det finns

ett

kostombud/ avd och per/htj grupp som har

genomfördes under förra
intresserade.

kosten på
Justeras
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Det

återstår

ett aktivt sätt.

året.

fått

den kostutbildningen som

En endags kostutbildning kommer att erbjudas

dock mycket arbete

för att få all personal

för

de som är

mer motiverad

att

jobba med

Detta gäller både personal inom kostenheten och äldreomsorgen.
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Men arbetet fortsätter med målet att alla boenden ska erbjuda bra mat och lika god service.
Dietisten arbetar

boende. Allt för

kan vara bra

att

med att ta fram en broschyr till hemtjänstens personal och de som bor

att

försöka ge insikt

i

eget

om lämpliga och bra mellanmål och Vilka basvaror som

köpa hem.

Ombyggnaden av skolköken

har blivit försenad och köket på Vidablick

kommer att få vara kvar

ytterligare ett år.

Dietisten Annette Olofsson

kostplan

kommer att bjudas in till nästa KPR-möte för att presentera den

som hon håller på att ta fram..

Ordf. Sune Håkansson tackar Elena Johansson för hennes information.
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§ 31

Övriga frågor
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson rapporterar från möte med AB Ronnebyhus om
tidplan och kostnadskalkyl för den förestående ombyggnaden av Ålycke.
Förhoppningsvis kan ombyggnaden påbörjas under våren 2017 och den beräknas att ta ett år.
Korttidsboendet på Parkdala kommer att användas för de som kommer att evakueras under
renoveringen.

Bo Johansson poängterar vikten av att KPR får vara med i detta arbete.
Budgetförslaget får behandlas på nästa möte 16-09-28 p. g.a.

tidsbrist.

Ordförande Sune Håkansson tackar för idag och avslutar dagens möte.
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