RONNEBY KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

Kommunala

2016-05-04

C’/62*-O1,

Pensionärsrådet

08.30 — 12.00

Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande
Anders Lund (M)
Äldrenämnden, ledamot
Bo Johansson (S)
Äldrenämnden, ledamot
J an-Erik Wildros (S)
Kommunfullmäktige, ledamot
PRO
Åke Olsson
PRO
Johnny Magnusson
PRO
Anja Bennhagen
Kicki Abramsson
PRO
SPF
Ingvar Svensson
Eva Holmberg
SPF
Kristina Sjöberg

Bengt-Åke Petersson

Övriga deltagare
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§ 15

Mötets öppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson hälsar välkommen till dagens sammanträde.
att justera dagens protokoll.

Ingvar Svensson (SPF), utses
§ 16

Information

om Äldredagen

välkommen för att informera om Äldredagen 2016.
Äldredagen på Knut Hahnsskolan torsdagen 3 november mellan kl.l0.00 - kl.l5.00.
Till årets Äldredag har äldrenämnden avsatt 50.000 kr som arbetsgruppen får disponera på
bästa sätt. Denna satsning har gjort det möjligt att inbjuda en omtyckt föreläsare vid namn
Anhörigstödjare Lena Jacobsson hälsas
I

är hålls

Lisbeth Karlborg, Hon har tidigare arbetat som präst men numera som föreläsare.
”Låt det frusna bli vannt igen” tankar om livet, heter hennes föredrag.
Civilförsvaret, Räddningstjänsten och pensionärsföreningar m.ﬂ. kommer som vanligt att delta
med information och utställningar. Tipspromenad och kroppkakor serveras som brukligt.
BG och JB medverkar med en musikalisk nostalgiunderhållning som bjuder på pärlor från
1950- och 60-talet.
Förslag har lagts fram om ett namnbyte från Äldredagen till Seniordagen. Inom pensionärsrådet
så finns det olika meningar om en ändring av namnet ska ske. Ordf Sune Håkansson låter
arbetsgruppen bestämma detta och ber dem att återkomma med sitt beslut.
Sune Håkansson tackar Lena Jacobsson för informationen.
§ 17

Information

om Äldreomsorgsdagarna

Ordförande Sune Håkansson erbjuder även i år en deltagare från varje pensionärsorganisation
att åka med på en föreläsning oktober om framtidens äldreomsorg. Namnförslag på deltagare
lämnas vid nästa möte med KPR.
i

§ 18

Boendeutredning
Äldreförvaltningen har presenterat en boendeutredning för äldrenämnden och materialet har
skickats ut till Kommunala Pensionärsrådets ledamöter inför dagens möte. Äldrenämndens
beslut, § 61/2016, för vilken prioriteringsordning som föreslås inför kommande
investeringsbehov, inom vård- och omsorgsboenden som ska gälla, delas ut på mötet.

Pensionärsorganisationema uppmanas
prioriteringsordning snarast.

att

inkomma med önskemål/förslag på

Annars finns möjligheten att de begär uppskov
av ärendet till september månad.
J u' teras
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Avseende ombyggnad av Ålycke så beslutade Kommunstyrelsen

enl. §

202 nedan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
uppdra Ronnebyhus att tillsammans med äldreförvaltningen

-

av Ålycke.
-

uppdra äldreförvaltningen

till

att

se över relationen

till

befintlig budget.

Viktigt att debatten fortsätter att föras

i

ta

fram en tidsplan för renovering

ökade driftskostnader och koppla denna

pensionärsorganisationerna.

§ 19

Rapport från Kommunstyrelsen
Wildros (S) redogör för de ärenden som har behandlats i kommunstyrelsen och som
kan vara av intresse för Kommunal Pensionärsrådet.
J an-Erik

§ 20

Övriga frågor

Eva Holmberg, SPF, har tidigare ställt en fråga om gode män polisanmäls vid misstanke om
brott mot huvudman och vem som gör det?
Överförmyndaren svarar att det hittills har anmälts till nämnden som har tagit beslut om ev.

polisanmälan, men att det förmodligen
vid brottsmisstanke.

kommer att delegeras till tjänstemännen att polisanmäla

Vikariesituationen inför sommarens semestrar är under kontroll
undersköterskeutbildning.

men alla vikarier har inte

Däremot så måste sjuksköterskornas semestrar lösas genom inhyrda vikarier från
bemanningspool. Detta kommer att leda till kostnadsökningar.
Utifrån en tillsyn i hemtjänsten våren 20l4 kräver Arbetsmiljöverket att Ronneby
äldreförvaltning skall ha vidtagit följande åtgärder senast 1 september 2016:

Ronneby kommuns

-

stöd och ledning

i

äldreförvaltning skall se

arbetet

under

all tid

till att

kommuns

arbetstagare får tillgång

som arbetet utförs.

till

Det skall vara tydligt vem som har fått uppgiften att ge sådant stöd och ledning,
och som har kompetens, resurser och befogenheter att fatta beslut under kvällar,
nätter och helger.

-

Berörda arbetstagare skall ha kännedom
vem de vänder sig till vid behov.

-
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Tillsynen visade även att enhetschefema i viss mån fanns tillgängliga i telefon för arbetstagare
efter ordinarie arbetstid om akuta situationer som rör arbetet uppstod.

För

svara upp

till Arbetsmiljöverkets krav, och därigenom säkra att arbetsledning finns
under kvällar, nätter och helger, har äldreforvaltningen tillsammans med
personalavdelningen samt fackliga representanter tagit fram en modell för Chef i beredskap.
Chef i beredskap skapar också en trygghet för enhetscheferna som inte behöver känna att de ska
vara tillgängliga för sin personal under obekväm arbetstid.

att

tillgänglig

Modellen innebär

en chef finns i beredskap under kvällar, nätter och helger vilket säkrar upp
arbetsledning dygnet runt. Utanför ordinarie arbetstid vänder sig personalen till Chef i
beredskap vid extraordinära händelser, exempelvis brand, hot- och våldssituationer mm.

Man är Chef

i

att

beredskap under en veckas

Äldrenämnden beslutade

att

tid.

Se bilaga.

anta äldreförvaltningens förslag vid

sitt

möte 2016-05-18.

§ 21

Avslutning
Ordförande Sune Håkansson tackar ledamöterna för
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