RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2016-05-04
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Plats och tid

Kallingesalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP) Äldrenärnnden, ordförande
Äldrenämnden, ledamot
Anders Lund (M)
Äldrenämnden, ledamot
Bo Johansson (S)
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Laila Andersson
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Ingvar Svensson
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Nils Olofsson
Christel Svensson
Bengt-Åke Petersson
Ann-Sofie Larsson
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Övriga deltagare sekreterare Kristina Bejmar, äldrechef Torill Skaar Magnusson §§ 7-10
Kennet Michaelsson (C) §§ 7-8, kostchef Elena Johansson, §§ 7-8 och
ekonom Eva Robertsson, § 11
Utses att justera Laila Andersson
Justeringsplats
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§ 7

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar välkommen till dagens sammanträde.
Laila Andersson (SPF), utses att justera dagens protokoll.
§8

Information

om kosten

Kenneth Michaelsson, (C) och kostenhetens chef Elena Johansson informerar om Kost 2.0, ett
uppdrag att förändra kostverksamheten. En stor översyn har gjorts och ombyggnad och
nybyggnad av kök pågår. Detta är en lång process som nu har påbörjats under temat ”med
måltiden i fokus” och beräknas att pågå fram till år 2019.
En dietist har anställts som arbetar mot både kostenheten och äldreomsorgen. En av Sveriges
första och största utbildningsinsatser av kökspersonal och omsorgspersonal gemensamt har
genomförts.
En kostpolicy håller på

fram och dietisten har gjort en broschyr med lätta och
näringsriktiga mellamnål som nu sprids på våra boenden. Under en sexveckorsperiod pågår test
med två olika sorters lunch som de boende på en avd. på Vidablick kan välja mellan.
Gemensamma matsedlar och samma recept år något som också håller på att tas fram. Ett
kontinuerligt jobb pågår för att minska nattfastan. Viktigt är också en trevlig och inbjudande
miljö när maten ska ätas och att anhöriga får information om den kost som serveras på våra
boenden.
Fortfarande är det mycket som ska lösas och det är också viktigt att de hemmaboendes
matsituation inte glöms bort.
att tas

i

§9

Om- och tillbyggnad av Álycke
Àldrenämnden beslutade vid

sitt

senaste sammanträde, 2016-04-20, enl. § 45

Beslut:

Àldrenämnden beslutar föreslå ombyggnation av Ålycke

enligt tidigare antagen plan.

Äldrenämnden hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen och föreslår Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige att ge Ronnebyhus i uppdrag att, i nära samarbete med

att

Äldreförvaltningen, utarbeta en tidsplan för en ombyggnad av Ålycke. I samarbetet skall ingå
utformningen av ombyggnaden. Nya beräkningar av de budgetmässiga konsekvenserna, liksom
påverkan på hyresnivåerna, skall också göras. Ronnebyhus skall, på sedvanligt sätt, ansöka hos

Kommunfullmäktige att få göra investeringen.
Önskemål förs fram från PRO att Samhällsföreningen

i

J ohannishus ska få information

ombyggnationen, innan beslut i kommunfullmäktige.

Justeras
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§ 10

Aktuellt

i

äldreförvaltningen

Flera frågor har

ställts från

KPRs

ledamöter inför dagens möte:

Äldrechef Torill Skaar Magnusson redogör enligt följande:
”Personalsituationen och vikarietillgången i sommar”
Jag har inte fått några uppgifter om att det är problem att få tag i vikarier.

"Hur kontrolleras

de olika hemtjänstinsatserna blir utförda på ”rätt sätt” och att
personalen har ett bra bemötande?”
Genom enkäter och att vår kvalitetsansvarige gör besök och uppföljning ute verksamheten.
att

"Redovisning av mötesplatser"
Vi har nu mötesplatser på våra tre trygghetsboenden och har även haft en träff på Ålycke. En
eloge till våra duktiga och entusiastiska värdinnor och till vår duktiga hemtj änstpersonal.
Aven på Backen och Lindebo kommer det att finnas mötesplatser.
”Uppfyller äldreförvaltningen bemanningskraven

20160415?”

enl.

de nya reglerna som trädde i kraft

I de regler som nu gäller så ska man utan dröjsmål uppmärksamma de som behöver hjälp och
under 2017 kommer de nya kraven att implementeras i Verksamheten.

”Hur har projektet med

meningsfulla möten och äldrelotsarna påverkat
äldreförvaltningens arbete och hur har det satt spår i verksamheten?"

Projektet är nu avslutat och i samband med detta så startades ”Trygg
underlätta hemkomsten för den enskilde efter lasarettsvistelse.

hemgång”

för att

som har bildats för att underlätta samverkan mellan
med projektet.
Personal från äldreomsorgen Skellefteå kommer att göra studiebesök hos ”Trygg hemgång”
Vår kommun.
Triaden och Samspel är också grupper

kommunerna och landstinget

utifrån erfarenheterna

i

§ 11

Ãldrenämndens bokslut 2015.

Ekonom Eva Robertsson redogör kort för bokslut 2015.

KPR.

Äldreförvaltningen Visar

ett positivt resultat för

år 2015.

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Rapport från Kommunstyrelsen
J an-Erik

Wildros (S) redogör för de ärenden som har behandlats i kommunstyrelsen och som

KPR.
så får man även sommar åka gratis med Ronneby Expressen,

kan vara av intresse
Bl.a.

för
i

turisttåget

som började att

kôra i fjor. Tåget kommer att gå fram och tillbaka till Brunnshotellet från centrum.
En badstege kommer att placeras vid Karöbryggan. En ny stor skola för åk 4-9 ska byggas i
centrala Ronneby och kommer att rymma cirka 1000-1100 elever.
För de yngre eleverna åk F -3 kommer ”närhetsprincipen” att råda, dvs. alla små skolor blir kvar

och kommer inte att läggas ner.
Under år 2017 kommer den nya sophanteringen
sopsortering ska kunna göras hemma.

att

träda

i

kraft

med nya större kärl

där

all

med staden Gherla i Rumänien for att på plats kunna hjälpa romer sin
hemkommun.
En riksintressebeskrivning har gjorts för Bräkne-Hoby skola där regler finns för hur skolans
Vänortsavtal är tecknat

i

olika fasader ska bevaras. Skolan har fått flera byggnader under olika tidsepoker.
En arkitekttävling för det planerade bostadsområdet Kilen, ska utlysas. Tanken är att både
hyresrätter och bostadsrätter ska byggas.

Implementering ska göras av en ”handlingsplan mot våldsbejakande extremism”.
om tomtpris för de 19 tomter på Aspan som kommer att exploateras.
Flertalet av de ”nyanlända” som har kommit till Ronneby under vintern kommer från Syrien
och har därmed flyktingstatus och kommer att få stanna i Sverige. En skola för dessa har
startats på Soft Center och där ska finnas möjligheter att få stanna upp till en termin.
Beslut har också tagits om en ”Grön strukturplan”.
Beslut har tagits

§ 13

Reglemente för KPR, Kommunala Pensionärsrådet.
Från pensionärsorganisationerna har skickats in en skrivelse till Äldrenämnden och
Kommunstyrelsen med krav om en förändring av reglementet.
Sune Håkansson (RP) redovisar ett förslag till en förändring som kan möjliggöra att
reseersättning kan erhållas vid beredning, sammanträden och justeringar.
Detta ärende ska tas upp för behandling på nästa möte i Äldrenämnden,
2016-O5-20.
Bo Johansson (S) kommer att ställa sig bakom detta förslag.

Juste as
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§ 14

Övriga frågor
Sune Håkansson (RP) redovisar boendegruppens arbete hittills. En tillbyggnad av Lindebo
föreslagen men det är i dagsläget oklart om den tilltänkta tomtmarken räcker eller om det

är

behöver köpas in mera.
En nybyggnation av ett äldreboende i Hallabro diskuteras också.
Äldrenämnden ska besluta prioriteringsordningen för de föreslagna om- och tillbyggnationerna
innan semestern. Bo Johansson (S) uppmanar ledamöterna i KPR att komma med synpunkter
på hur prioriteringsordningen ska göras.
Sune Håkansson (RP) vill att pensionärsföreningama kommer med synpunkter på
ombyggnaden av Ålycke.
Nils Olofsson (SPRF) avtackades

Nästa möte

Jus%[as

är

med en blomma efter många år av förtjänstfullt arbete.

onsdagen 1/6 kl.O8.30-kl. 12.00 i Hobysalen.
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