
RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 - 12.00 

Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande 
Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot 
Bo Johansson (S) Äldrenämnden ledamot 
J an-Eric Wildros (S) Kommunstyrelsen ledamot 
Åke Olsson PRO 
Johnny Magnusson PRO 
Anja Bennhagen PRO 
Kicki Abramsson PRO 
Laila Andersson SPF 
Eva Holmberg SPF 
Ingvar Svensson SPF 
Kristina Sjöberg SPRF 
Ingrid Karlsson SPRF 
Lars Johansson SPRF 
Bengt-Åke Petersson SKPF 

Övriga deltagare Nämndsekreterare Christoffer Svensson §§ 39-49 , äldrechef Torill Skaar 
Magnusson §§ 45-47, utvecklingssamordnare Susanna Sturesson § 46 . 

Utses att justera Laila Andersson (SPF) 

J usteringsplats Kommunledningsförvaltningen, måndagen 2016-12-12 kl. 09.00 

?ÄV . ö m 

Sekreterare Christoffer Svensson Paragraf: 39-49~ 
Ordförande Sune Håkansson (RP) 

Justerande Laila Andersson (SPF) ,i 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Ronneby Kommunala Pensionärsråd 
Sammanträdes- 
datum 2016-11-30 

Datum för anslags Datum för anslags 
uppsättande 2016-12-12 nedtagande 2017-01-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 
Christoffer Svensson 

G17 
Just ,ras Utdragsbestyrkande

/



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 2 

Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

§ 39 

Val av justeringsperson 
Laila Andersson (SPF) utses att justera dagens protokoll. 

§40 

Information från resan till äldreomsorgsdagarna i Stockholm 13-14 oktober 

Eva Holmberg (SPF) ger information om resan till äldreomsorgsdagarna i Stockholm 13-14 
oktober 2016. 

Utdrag ur minnesanteckningar från éildreomsorgsdagarna 13-14 Oktober 2016, 
Stockholmsmässan, Älvsjö, signerat Eva Holmberg: 
(Dnr: 2016-000223 739) 

Årets tema för dagarna var ”Hälsan och själen” vilka båda beskrivs som lika Viktiga för kunna 
leva fullt ut hela livet. Årets äldreomsorgsdagar innebar även 15 års jubileum och besöktes av 
totalt 13 000 deltagare från hela Sverige. 

Dagarna disponerades så att under förmiddagen var det två föreläsningar gemensamma för alla. 
Efter lunch gavs två seminarieserier och så avslutades dagen med en gemensam föreläsning. De 
fem seminariespår som fanns att välja mellan var ledarskap, vård och rehab, psykisk hälsa, 
tekniskt stöd och social omsorg. 

Föreläsare för de gemensamma storföreläsningarna dag ett var regeringens utredare för 
nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen Susanne Rolfner Savato samt chefredaktören, 
föreläsaren och debattören Amelia Adamo. Vid storföreläsningama dag två föreläste 
äldreminister Åsa Regnér, professor i geriatrik Maria Eriksdotter och j azzikonen Ronnie 
Gardiner. Resan avslutades med en föreläsning av Mark Levengood. 
Utöver föreläsningar och seminarier bjöd mässan på ett otal utställare med produkter relaterade 
till äldreomsorg. Många tips och ideer att ta till sig! 
Resan som helhet var mycket givande och dessutom positiv med bra logi, god mat och trevligt 
resesällskap. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), J an-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S) och 
Anders Lund (M). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet och tackar Eva 
Holmberg för en bra och intressant redovisning. 

Utdragsbestyrkande Justera ' 
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Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

§ 41 
Information från Äldredagen 2016 

Laila Andersson (SPF) ger information från Äldredagen i Ronneby den 3/11 2016. 
Informationen berör både positiva och mindre positiva saker med dagen. 

Det positiva med dagen beskrivs vara: 

o Bra och tydlig information frân kommunalrädet. 
o En mycket trevlig och intressant föreläsning av Lisbeth Carlborg. Både allvar och skratt 
och en hel del tänkvärt. 

o Lunchen var utmärkt. 
o Underhâllningen i aulan var mycket trevlig och medryckande. 

Mindre positivt beskrivs vara: 

o Alldeles för få besökare. 
o Fôr lâng paus mellan förmiddags- och eftermiddagspasset. Många tröttnade och gick hem. 

Vidare ställs frågan varför så lite besökare? och vad kan göras för att få fler? 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (SPF), Ingvar Svensson 
(SPF), Kicki Abrahamsson (PRO), Eva Holmberg (SPF) samt Bengt-Åke Petersson (SKPF). 

Diskussionen utmynnar i flertalet förslag till potentiella förbättringar kommande år. Bland 
annat förbättrad marknadsföring, kortare uppehåll mellan förmiddags- och eftermiddagspass 
samt förändrade anmälningsfonnulär. 

Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår att ovan diskussion och förslag till 
förbättringsåtgärder tas med till nästkommande planerings/utvärderingsmöte. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen och diskussion till protokollet. 

§42 

Information från kommunstyrelsen 
J an—Erik Wildros (S) redogör för de ärenden som har behandlats vid kommunstyrelsens 
sammanträden 2016-11-01 samt 2016-l 1-29 och som kan vara av intresse för Kommunala 
Pensionärsrådet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Jan- 
Eric Wildros (S), Johnny Magnusson (PRO), Eva Holmberg (SPF) samt Ingvar Svensson 
(SPF). 

Äta, CB 
J genus 

_ 
Utdragsbestyrkande
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Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

Nämndsekreteraren ombes att till kommande möten i utskicken bilägga föredragningslistan till 
kommunstyrelsens sammanträden. 

§43 

Information från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-24, budget 2017, plan 2018- 
2019 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-24 fattades beslut om budget för 2017, samt 
plan 2018-2019. 

Kommunfullmäktige beslutade under § 377/2016 an‘: 
o borgensavgiften for de helägda kommunala bolagen för år 2017 ska vara 0,35 % 
o från kommunens balanskonto for flyktingar anslå 29350 tkr år 2017, 19850 tkr år 2018 
och år 2019, till de centrala kontona (finansieringskonton), enligt bifogat förslag (bilaga 
1) 

o fastställa drift- och investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 i enlighet med bifogat 
förslag (bilaga 1) 

o kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. Öka kommunens skulder 
exklusive certiñkatprogram under år 2017 med :totalt 100 mkr. 

o kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Jan- 
Eric Wildros (S), Johnny Håkansson (PRO), Laila Andersson (SPF) och Ingvar Svensson 
(SPF). 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

Justÿs \ 
Utdragsbestyrkande



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 2016-1 1-30 

§ 44 
Förslag till sammanträdestider för 2017 

Nämndsekreterare Christoffer Svensson presenterar förslag till Sammanträdestider år 2017 för 
kommunala pensionärsrådet: 

Sammanträdestider: 
Onsdag 2017-03-01 kl. 08.30-12.00 
Onsdag 2017-05-03 kl. 08.30-12.00 
Onsdag 2017-06-07 kl. 08.30-12.00 
Onsdag 2017-08-30 kl. 08.30-12.00 
Onsdag 2017-09-27 kl. 08.30-12.00 
Onsdag 2017-11-22 kl. 08.30-12.00 

Beredningar inför sammanträdena: 
Onsdag 2017-02-15 kl. 09.00 
Onsdag 2017-04-12 kl. 09.00 
Onsdag 2017-05-24 kl. 09.00 
Onsdag 2017-08-16 k1. 09.00 
Onsdag 2017-09-13 kl. 09.00 
Onsdag 2017-11-08 kl. 09.00 

Beslut: 
. Kommunala pensionärsrådet beslutar att anta ovanstående förslag till Sammanträdestider for år 
2017 med förändringen att sammanträdet i juni flyttas till den 8/6 istället. 

Exp: 

Samtliga ledamöter i kommunala pensionärsrådet 

Pensionärsorganisationerna 

Äldrenämnden 

Justeras Utdragsbestyrkande 
. 
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RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 2016-1 1-30 

§ 45 
Redovisning av äldreförvaltningens dispositioner av stimulansmedel 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet och redovisar följ ande dispositioner: 

Lönekostnad till och med Oktober 
Sjuksköterska Psyk 497 066,42 
Sjuksköterska Pallativ 467 507,60 
Sjuksköterska 15 5 1 8,68 
Sjukkgymnast 452 975,00 
Dietist 198 580,45 

Trygg hemgång 353 804,32 
Trygg inflytt 272 487,20 
Aktivitetssamordnare 147 450,30 

Extra pâ omsorgsboende 2 588 330,04 

Trainer jan-febr 152 550,66 

Totalt 5 146 270,67 

I debatten deltar 

Ordförande Sune Håkansson (RP), Kicki Abrahamsson (PRO) och Johnny Håkansson (PRO). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande Jus exras
N 

få W: ,få



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 

Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

§ 46 

Projektförslag gällande att låta samhall under en begränsad tid göra inköp för 
vårdtagarna i Ronneby och Kallinge 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och utvecklingssamordnare Susanna Sturesson föredrar 
ärendet. 

Utdrag ur äldrenämndens protokoll 2016-11-16 § 132 

Sammanfattning 

Nuläge: 

Planering och inköp av dagligvaror 1 gång/vecka är en servicetjänst som beviljas genom 
biståndsbedömning, hemtjänsten är utförare av uppgiften. 

Ett proj ektförslag har arbetats fram för att testa och utvärdera om denna servicetj änst är lönsam 
att överlåta till annan utförare. 

Projekt: 

Ett förslag till avtal har arbetats fram i samarbete med Samhall, vars kärnuppdrag är att skapa 
utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. 

Projektet planeras löpa under ett år från och med 2017-03-01 och avser inhandling av 
dagligvaror till personer i områdena Kallinge och centrala Ronneby. Tjänsten innefattar även 
leverans och uppackning och inplockning hos kund. Projektet är avgränsat till att gälla Ronneby 
och Kallinge då det i dessa områden inte finns några lanthandlare som erhåller bidrag för 
hemsändning av dagligvaror. 

Projektet rör de inköp som utförs inom ramen av den egna regin, då Ronneby tillämpar LOV 
ingår det som en Valbar tjänst i förfrågningsunderlaget. 

Huvudsyftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning för funktionshindrade. En 
annan effekt av projektet blir att hemtjänsten avlastas då inhandling av dagligvaror är en fysiskt 
tung arbetsuppgift. 

l god tid före proj ekttidens slut ska utvärdering ske, för att nämnden ska kunna ta beslut om 
framtiden och om ev. upphandling av tjänsten. 

Jusïas .N Utdragsbestyrkande



RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-30 

Kostnadsberäkning gjord av ekonom Eva Robertsson: 

Vårdtagare som bor inom Ronneby och Kallinge tätort (enl. bedömning i LOV) och september 
månad 2016 ligger till grund för uträkningen som är omräknad till helår: (beräknat på antal 
timmar sep 2016=459,22 ->timmar per år 5587,18) 

Nuläge: Ersättning enligt LOV vad inhandling kostar idag med hjälp av hemtjänst: 
Kostnad per år l 134 107,14 
Uppringning (5 %) ll 732,14 
Bomkörning (5 %) 56 705,36 
Sammanlagd kostnad per år 1 202 544,64 

I 
Effektivisering: 775 317,08

I 

Bedömning 

Kommunen är en betydande arbetsgivare och har ett särskilt ansvar att göra det möjligt för 
personer med funktionsnedsättning att finna en plats i arbetslivet. 

Belastningsskador inom vård och omsorg är vanliga och genom att låta annan utförare sköta 
handling avlastas medarbetarna inom hemtjänsten. Det vore positivt att, genom en avgränsad 
period, utvärdera om proj ektet har önskad effekt. 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden noterar ärendet till protokollet. 

Äldrenämndens beslut 2016-11-16 

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att i ärendet återkomma i 

januari/februari 2017 samt att remiss i ärendet först sänds till kommunala pensionärsrådet. 

I Övrigt notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Jan- 
Eric Wildros (S), Laila Andersson (SPF), Kristina Sjöberg (SPRF), Eva Holmberg (SPF), 
Johnny Håkansson (PRO) samt Ingvar Svensson (SPF). 

Laila Andersson (SPF) lämnar in ett skriftligt svar på remissförfrågan vilket bifogas detta 
protokoll genom bilaga 1. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådets beslutar att notera ärendet och debatten till protokollet. 
Justering! Utdragsbestyrkande 
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Kommunala Pensionärsrådet 2016-1 1-30 

§ 47 

Aktuellt i verksamheten 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson informerar om aktuellt i Verksamheten. 

Informationen berör: 

o Samtal med Ronnebyhus om ombyggnation av Ålycke samt nytt trygghetsboende 
Kallinge. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Laila Andersson (SPF), 
Åke Olsson (PRO) och Johnny Magnusson (PRO). 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar notera informationen till protokollet. 

§ 48 

Information från samverkansnämndens sammanträde 2016-11-24 

Anders Lund (M) ger information från samverkansnämndens senaste sammanträde 2016-11-24. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

§ 49 

Övriga frågor 

Några övriga frågor föreligger inte under dagens sammanträde. 

Justeras A Utdragsbestyrkande



Bilaga \ 

RONNEBY 

Synpunkter från samråd i SPF-seniorerna angående avtalsförslag från Samhall. 

Avtalet behandlar enbart fördelarna för Samhalls personal. 

Dessa kan vi instämma i. 

Men vi saknar helt för- och nackdelar för "den äldre" och för personalen inom 
hemtjänsten. 

Några synpunkter som måste beaktas är: 

Antalet personer som besöker den äldres hem utökas och det är många nog 
som det är. Har den äldre möjlighet att välja att behålla servicen hos 
hemtjänsten eller blir man tvungen att anlita Samhall om kommunen tecknar 
detta avtal. Hur skall betalningen för tjänsten respektive till affären ske. Får man 
själv bestämma affär? 

Om personal från Samhall skall leverera varorna till den äldre måste de ju ha 
tillgång till kodlås. Hur garanteras säkerheten? 

Det finns alltför många oklara punkter för att vi skall kunna godtaga detta avtal. 

Ronneby 2016-11-29 

Laila Andersson 

SPF, ledamot i KPR


