RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala

2016-09-28

Pensionärsrådet

08.30 - 12.00

Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP) Äldrenåmnden, ordförande
Aldrenätrmden, ledamot
Anders Lund (M)
PRO
Åke Olsson
PRO
Johnny Magnusson
PRO
Anja Bennhagen

kl.

PRO

Kicki Abramsson
Kristina Sj Öberg
Ingrid Karlsson

SKPF
SKPF
SKPF
SKPF
SKPF
SKPF

Christel Svensson
Bengt-Åke Petersson
Ann-Sofie Larsson
Lars Johansson

Övriga deltagare Nämndsekreterare Christoffer Svensson §§ 23-29,
förvaltningschef Torill Skaar Magnusson § 26.

dietist

Anette Olofsson §§ 24-25,

Utses att justera Bengt-Åke Petersson (SKPF)

J usteringsplats
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen, torsdagen 2016-10-03
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Ordfôrande

Sune Håkansson (RP)

Justerande

Bengt-Åke Petersson (SKPF)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits

Organ
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nedtagande

uppsättande

Underskrift

kl.

Christoffer Svensson §§ 23-29

Sammanträdes-

1

Christoffer Svensson
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§23
Val av justeringsperson
Bengt-Åke Petersson (SKPF)

utses att justera dagens protokoll.

§24
Presentation av dietist Annette Olofsson
Dietist Anette Olofsson har bjudits in

kostplan för

till

dagens sammanträde för en presentation av förslag till

Ronneby kommun.

Annette berättar att hon är utbildad ekonom och
äldreförvaltningen och tekniska förvaltningen

innebär 50

en kostplan

i

dietist.

Anställningen fördelar sig mellan

Ronneby kommun. Anställningens omfattning

% på vardera förvaltning. En av Anettes första arbetsuppgifter har varit att ta fram
med tillhörande

Ronneby kommun. Detta med
av mat och måltidsmiljö i kommunen.

checklista för

mål, uppföljning och kontroll

syftet att förtydliga

§ 25

Presentation av förslag

till

kostplan

Dietist Anette Olofsson redovisar förslag

genom utskickat material tilldelats
Presentationen delges ledamöterna

till

förslag

kostplan för

till

kostplan

Ronneby kommun. Ledamöterna har

med tillhörande checklista.

genom en PowerPoint presentation.

med en redovisning av en utbildningssatsning som gjorts under hösten
Utbildningen har genomförts genom samverkan mellan äldreförvaltningen och tekniska

Presentationen inleds

2015.

mat och måltidsmilj ö

Det är
utifrån intentionerna med utbildningssatsningen som dietisten fått i uppdrag att arbetat fram ett
förslag till en kostplan samt checklista till den samma. Kostplanen innehåller bl.a. syfte och mål
förvaltningen. Utbildningens fokusornråde har varit

för äldre.

samt plan för uppföljning och kontroll.

Debatt
l

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande Anders

ledamôterna Christel Svensson (SKPF), Bengt-Åke Petersson (SKPF),
Johnny Magnusson (PRO) samt Lars Johansson (SKPF).

Lund (M),

Åke Olsson (PRO),

Beslut

Kommunala pensionärsrådet beslutar notera redovisningen till protokollet och tackar Anette
Olofsson för en bra presentation.

Justeras
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§ 26
Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson informerar

om aktuellt

i

verksamheten.
Informationen
o

rör:

En planerad utbildningsplan

på

för undersköterskor- Utbildningsplanen ska diskuteras

äldrenämndens sammanträde onsdagen 2016-10-12.
o

Álycke- Àldrenämnden beslutade på sammanträdet 2016-09-14

kommunfullmäktige besluta

att

ombyggnation av Ålycke

§

108

att

föreslå

skall ske.

på särskilt boende i Växjö- Kommundirektör Magnus Widén har fått i
uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förfrågningsunderlag för införande av LOV
(lagen om valfrihet) i särskilt boende för äldre. Som ett led i detta har representanter
från äldrenämnden i Ronneby kommun deltagit i ett studiebesök på ett särskilt boende
för äldre i Växjö som Attendo driver.

o Studiebesök

uppmanar även ledamôterna att sprida information om oanmälda och

Torill

äldre

i

kommuner runt om

i

Sverige

sig för att vara anställda eller

ha

ett

bostad. Torill förtydligar vikten av
aldrig lägga ut nyckeln

till

till

otrevliga besök hos

sina respektive organisationer. Personer

ärende hos personerna i fråga har försökt
att

som uppgivit

att ta sig in

i

deras

kontrollera legitimation vid besök av okända personer,

boendet samt

att

vara vaksamma.

Debatt
debatten ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande Anders Lund (M),
ledamöterna Christel Svensson (SKPF), Kristina Sjöberg (SKPF), Kicki Abrahamsson (PRO)
I

samt Bengt-Åke Petersson (SKPF).
Beslut

Kommunala pensionärsrådet beslutar notera informationen till protokollet.

Juste as
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§27
Presentation av förslag

till

budget 2017, äldrenämnden

Ordförande Sune Håkansson (RP) och

Äldrenämndens förslag till budget

:e

vice ordförande Anders

Lund (M)

föredrar ärendet.

87/2016 har tilldelats rådets ledamöter genom utskickat

(Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets) förslag
budget för 2017 har del givits ledamöterna genom utskickat material.

material.
till

Även oppositionens

§

1

samband med presentationen av förslag till budget 2017 förklarar ordförande Sune Håkansson
(RP) systemet för fastställandet av taxor inom äldreomsorgen.
I

Debatt
I

debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), 1:e vice ordförande Anders

ledamöterna Christel Svensson (SKPF),

Lund (M),

Åke Olsson (PRO) samt Beng-Åke Petersson (SKPF).

Beslut

Kommunala pensionärsrådet beslutar notera redovisningen och informationen till protokollet.
§ 28

Program Äldredagen i Ronneby 2016
Programmet

för

Äldredagen torsdagen den

3 :e

november har delgivits rådets ledamöter genom

utskickat material.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet beslutar notera informationen
nämndsekreteraren

Justeras

354FÖ>

att

se över möjligheten

till

större affischer

Utdragsbestyrkande
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till
i

marknadsföringssyfte.
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§ 29

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.

J usyeras
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