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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-12-07

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 17.05

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Bo Jönsson (V)
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Maj-Britt Haker (SPF)
Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Övriga närvarande

Tjänstgörande ersättare

Pia Raae (PRO Bromölla)
Ersättare

Werna Hansson (S)
Anne-May Nilson (M)
Birgitta Persson (SPF)

Tjänstemän

Carina Edvardsson, trygghetsvärd för trygghetsboendet Pynten (information § 30)
Annika Fröberg, vård- och omsorgschef (information § 31)
Gitana Grikainiene, sekreterare
Övriga

Ann-Marie Johnsson, hyresgäst i trygghetsboendet Pynten (information § 30)
Henrik Bergqvist, VD för de kommunala bolagen (information § 32)
Justerare

Bengt Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2017-12-19 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gitana Grikainiene

Ordförande
Conny Svensson
Justerare
Bengt Nilsson

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

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2018-01-11
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 28

Val av justerare och tid för justering
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, utses att justera dagens protokoll.
Tid för justering är tisdagen den 19 december 2017, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

3(10)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 29

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningen godkänns med tillägg under ”Övriga frågor”.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 30

Information om trygghetsboendet Pynten i Bromölla
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Trygghetsvärd Carina Edvardsson och Ann-Marie Johnsson, en hyresgäst i
Pynten, presenterar sig och informerar om trygghetsboendet i Bromölla som
invigdes den 4 september 2017. Detta funktionellt utformade boende består
av 34 lägenheter, varav 32 lägenheter redan är uthyrda. Det är ett slags
mellanboende mellan eget boende och särskilt boende, där det finns tillgång
till gemensamma lokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.
Trygghetsboendet vänder sig till personer över 70 som är för friska för
äldreboende men som vill ha mer trygghet och social gemenskap än vad de
kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i
trygghetsboendet och man kan hyra en lägenhet på eget initiativ.
Carina Edvardsson är anställd som trygghetsvärd av kommunen på halvtid
och finns på boendet på angivna tider. Hennes uppdrag är att vara inspiratör
och tillvarata hyresgästernas intressen och idéer för att förebygga ensamhet
och bidra till en meningsfull vardag. I hennes arbetsuppgifter ingår det att
tillsammans med hyresgästerna organisera olika aktiviteter som sker både i
och utanför trygghetsboendet. Hon är en stödperson som tar emot,
informerar och introducerar de nya hyresgästerna. Som trygghetsvärd
samverkar hon med föreningar, studieförbund och andra organisationer med
anknytning till boendet.
Ann-Marie Johnsson berättar om att bo i trygghetsboendet är precis som att
bo i en vanlig lägenhet fast med lite mer fördelar och större trygghet. De
boende får en tillgänglighetsanpassad lägenhet utan att behöva satsa något
större kapital. I kooperativa hyresrättsföreningen Pynten är
medlemsavgiften bara 100 kronor. Hyresgäster engagerar sig i att hjälpa
hyresvärden med att ordna aktiviteter och på så sätt skapa vi-känsla i
boendet. Oavsett vilken typ av aktiviteter det handlar om är det alltid
frivilligt för dem att delta.
För mer information om trygghetsboendet uppmanar Carina Edvardsson att
ta kontakt med henne, carina.edvardsson@bromolla.se eller 0456-82 20 11.
______
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 31

Verksamhetsinformation från äldreomsorgen
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Annika Fröberg presenterar sig som ny vård- och omsorgschef och
informerar om aktuella händelser inom verksamhetsområdet:


Rekryteringen av nya enhetschefer inom äldreomsorgen är klar.



Information om hur Time-Care, planeringsverktyg, fungerar i
verksamheterna.



Kontinuerliga uppföljningsträffar finns inplanerade med Kommunal
utifrån riktlinjerna gällande Time-Care.

Rådets medlemmar föreslår att Annika Fröberg alltid medverkar vid rådets
sammanträden för att besvara äldreomsorgsfrågor.
Annika Fröberg framför önskemål om att få in frågor från rådet gällande
verksamheten med utskicket av dagordningen.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 32

Information om AB Bromöllahems förslag till
förändringar gällande Brogårdens särskilda boende
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
VD för de kommunala bolagen Henrik Bergqvist presenterar sig och
informerar om AB Bromöllahems förslag till förändringar gällande
Brogårdens särskilda boende. Enligt honom är delar av Brogården, bland
annat tvätteriet, i omfattande renoveringsbehov, då fastigheten inte är
optimalt anpassad för varken hyresgästerna eller personalen. Köket som
bedrivits i fastigheten är stängt och det behövs byggas om eller flyttas till en
annan lokal.
I dagsläget finns det 24 lägenheter på Brogården. En genomförd
marknadsanalys vid ny- och ombyggnad av bostäder i Bromölla från
Thyréns 2016 tyder på att behovet av lägenheter för äldrevård bedöms att
öka. För att säkerställa framtida behov för äldrevårdsplatser, bör
Bromöllahem inom överskådlig framtid hitta lösningar för att bygga fler
lägenheter.
AB Bromöllahem har tagit fram ett förslag att den låga delen av Brogården
rivs medan den höga byggnaden som idag inrymmer äldreboende behålls
och omvandlas till lägenheter. Vidare föreslås att fastigheten Lugnet 9
styckas av och säljas till en privat aktör med förbehåller att köparen bygger
ett nytt specialanpassat boende enligt överenskommelse med Bromölla
kommun utifrån dess verksamhets behov. Bland annat ska det finnas en
överenskommelse om hyran de kommande 20-25 åren. Enligt Henrik
Bergqvist är bolaget i detta fall positiv till offentlig privat samverkan (OPS)
som finansieringsmodell.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

7(10)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 33

Sammanträdestider 2018
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Sammanträdestider 2018 fastställs enligt pensionärsorganisationernas
förslag.
Ärende
Kommunala Pensionärsrådet föreslås ha fem ordinarie sammanträden under
2018.
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, framlägger att pensionärsorganisationernas
uppfattning är att rådet ska bibehålla sex sammanträden under 2018 och
yrkar på följande sammanträdestider:
Torsdag den 15 februari kl. 14.00
Torsdag den 26 april kl. 14.00
Torsdag den 14 juni kl. 14.00
Torsdag den 30 augusti kl. 14.00
Torsdag den 11 oktober kl. 14.00
Torsdag den 6 december kl. 14.00
Sammanträdena sker i Sammanträdesrum på Lagunen i Bromölla.
______

Exp
Rådets ledamöter och ersättare
Annika Fröberg, Vård- och omsorgschef
Kommunikationsenheten

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 34

Övriga frågor
 Information om Region Skånes rekommendation om
fördelning av färdtjänstkostnaderna mellan kommuner 2018
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig av information om
Kommunförbundet Skånes rekommendation beträffande fördelning av
färdtjänstkostnaderna mellan kommunerna år 2018. Region Skåne har tagit
fram förslag till tilläggsavtal avseende finansiering av färdtjänst och
riksfärdtjänst under 2018. Kommunförbundet Skåne har ställt sig bakom
Region Skånes finansieringsförslag som bygger på kommunens kostnad vid
överlåtelsetillfället, indexuppräknat enligt gällande avtal. Bromölla
kommuns kostnader för 2018 beräknas därmed till 2 763 555 kr vilket är en
ökning jämfört med tidigare år. För att Region Skånes förslag till
tilläggsavtal ska gå igenom behöver alla de 23 kommunerna som Region
Skåne ansvarar för utförande av färdtjänster för, godkänna förslaget.
Bengt Nilsson tar på sig uppdrag att kontakta verksamhetschef Susanna
Wahlman Sjöbring avseende kommunens ställningstagande i frågan och
redovisa informationen vid nästa råds sammanträde.
 Budgetunderskott för stöd och omsorgsverksamhet
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, upplyser om ett budgetunderskott för
kommunens stöd och omsorgsverksamhet på 7,3 miljoner. Han lyfter frågan
om de återkommande underskotten beror på att omsorgsverksamheten har
för liten budget eller om pengarna används på fel sätt.
Gudrun Bengtsson (SD) förklarar att en av underskottens orsaker är att
kommunen är tvungen att köpa fler platser i andra kommuner inom individoch familjeomsorgen samt omsorg för funktionsnedsättning.
 Information om skrivelse om apotek i Bromölla centrum
Maj-Britt Haker, SPF, upplyser om en SPF:s medlems skrivelse till en av de
största privata apotekskedjorna i Sverige med önskemål om etablering av ett
nytt apotek i Bromöllas centrum. I skrivelsen uppmärksammar man om
äldres behov av ökade apotekstjänster i centrumområdet. Enligt Maj-Britt
Haker ställer sig PRO- och SPF-organisationerna bakom skrivelsen.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-12-07

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 34 forts

Övriga frågor
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 februari 2018, kl. 14.00.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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