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Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Anders Lund (M)
Åke Olsson
Johnny Magnusson
Anja Bennhagen
Kicki Abrahamsson
Laila Andersson
Ingvar Svensson
Sonja Nilsson

Eva Holmberg

Nils Olofsson
Kristina Sjöberg
Bengt-Åke Petersson
Christel Svensson

kl.

08.30

-

11.00

Äldrenärnnden, ordförande

PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SPF

SPRF
SPRF
SKPF
SKPF

Övriga deltagare Maria Sevestedt, Elisabet Backström samt
Utses att justera

sekreterare

Joakim Karlsson.

Åke Olsson (PRO)

Justeringsplats/ Kommunledningsförvaltningen/onsdagen den 9 mars 2016 kl.

13.00

Tid

Sekreterare

akim Karlsson

Ordförande

Anders Lund (M)
?l

Justerande

’

2

Paragrafer:
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Organ

Ronneby Kommunala Pensionärsråd

Sammanträdesdatum

2016-O3-02 §§ 1-6

Datum för anslags
Förvaringsplats
för protokollet

Datum

Kommunledningsförvaltningen

o

genom anslag

för anslags

nedtagande

2016-03-09

Underskrift

Justeras

6

i/Åâáløsson (PRO)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits

uppsättande

l -

'm Karlsson
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§1
Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Anders Lund (M) hälsar välkommen till dagens sammanträde.

Åke Olsson, (PRO), utses att justera dagens protokoll.

§2
Aktuellt från

LOV

LOV-samordnare Maria Sevestedt föredrar ärendet och redogör för följ ande;

—
-

Syfte och bakgrund med Lagen om valfrihet
Statistisk redovisning av brukarnas val

(LOV)

Redovisning över de geografiska områdena och kapacitetstaket
Redovisning över de tre olika kategoriornrådena
Redovisning av vilka tjänster som inte ingår i valfrihetssystemet

De olika tilläggstjänster som finns

Leverantörernas krav på att bli godkända
Redovisning över klara leverantörer, Gertrud Care

AB och 2 Sjuksystrar

§3
Bokslut 2015

Kommunala pensionärsrådet

beslutar

att

bordlägga ärendet

till

nästa sammanträde.

§4
Aktuellt i äldreförvaltningen
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet och redogör för

följ ande;

- Arbetet angående att minska antalet vikarietimmar
- Kvalitetssäkring av vikarier och utbildning av personal
- Boendeutredningen där uppsatta mål är antagna i kommunfullmäktige och äldrenämnden. Arbetet
med utredningen pågår och ska presenteras för den politiska boendegruppen den 21 mars.

§5
Aktuellt angående e-hälsa
Utvecklingssamordnare Elisabet Backström föredrar ärendet och redogör för

följ ande;

- Implementering av digitala nycklar i hemtjänsten. Planen är att det arbetet ska vara klart till
sommaren. Det kommer föras en logg som kan se vem som använt nyckeln. Detta är en
kvalitetssäkring.

- Upphandling av larm i de särskilda boendena. Just nu inväntar förvaltningen
upphandlingsunderlaget. Till sommar beräknas larmen att bytas ut.
- Utbygge av WiFi-nätet och fibernätet.
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§6
Övriga frågor

Följ ande representanter för planering

Laila Andersson (SPF)
Ingrid Ekstrand (PRO)

av äldredagen 2016

väljs.

Miriam Palmqvist (SPRF)
SKPF återkommer med sin representant.
Kicki Abrahamsson (PRO) undrar varför inte sammanträdet
någon representant från kommunstyrelsen är närvarande.

Anders Lund (M)

svarar att anledningen

sammanträdet är prioriterat.

till att

flyttas

sammanträdet

svarar att

komma och föredra om kosten.

Kenneth Michaelsson (C) är inbjuden till sammanträdet den 4 maj 2016.

Åke Olsson (PRO) undrar hur det går med skrivelsen om ett reviderat reglemente

pensionärsrådet.

Anders Lund (M)
begäran

svarar att Laila Andersson (SPF) fick i uppdrag

om ett reviderat reglemente.

Åke Olsson (PRO) undrar om det kostar pengar för en ideell
vid ett marknadsstånd på Tosia Bonnadagen.
Exp. Fritid- och kulturnämnden
t.ex.

~

Justeras

eller

inte flyttas är för att vi anser att

Laila Andersson (SPF) undrar när Kenneth Michaelsson (C) kan

Anders Lund (M)

fram när varken ordföranden
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Utdragsbestyrkande

att

förening

för

skriva fram en

att

informera

kommunala

ny

skrivelse

med

om sin verksamhet,

