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Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, kl. 15.00 – 16.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. 
 Ewy Svensson 
 Elsie Ludwig 
 Ove Hagstrand 
 Roland Swedestam, KS 
 Lennart Andersson 
 Bernt Magnusson 
 Eva Ulvsgärd 
  
Övriga deltagande Kerstin Jonskog, sekreterare 
 Roland Swedestam, Kommunstyrelsens ordf.  
  
  
  
  
Utses att justera Lennart Andersson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Kerstin Jonskog 13 - 17 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Lennart Andersson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunala 
Pensionärsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2008-05-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-06-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-07-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, ass.  
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§ 13  
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna.  
------- 
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§ 14 
 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Andersson.  
 
------ 
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§ 15 
 
Äldreboendefrågor den politiska styrgruppens arbete 
 
Roland Swedestam redogjorde för hur långt den politiska 
styrgruppen kommit i äldreboendefrågan. 
Han talade om att de varit på studiebesök och sett både ett ombyggt 
gammalt sjukhem och ett nybyggt boende. 
NYBRO: 
Där besökte man det gamla sjukhemmet Linneahemmet som byggts 
om från 50 platser till 36 lägenheter samt att de gjort ett tillbygge 
med 18 lägenheter och en stor matsal där man även kunde komma 
och äta om man bodde i eget boende. Den ombyggda delen bestod 
av 26 stycken 2-rumslägenheter och 10 stycken 1-rumslägenheter. 
 
Lägenheterna var mellan 40-60 m2, där fanns ett komplett kök, 
hygienutrymme med tvättmaskin och tumlare. 
Hyran låg på 1283 kr/m2/år inkl. de gemensamma utrymmena. 
Ombyggnaden hade kostat 60 milj. kr ca ½ milj./lägenhet, tillbygget 
kostade 24 milj. kr. 
Det visade att ombyggnationen blev billigare än nybygget. 
FÄRJESTADEN: 
Här besökte man det nybyggda boendet på Äppelvägen. 
Där fanns det 40 lägenheter, 24 demensboende och 16 
omsorgsboende. Bostadsytan var 32 m2. Lägenheterna hade inte 
någon köksdel eller trinett, utemiljön var bra med innegårdar. 
 
Sedan berättade Roland att gruppen skulle träffas den 26/5 för att 
jobba vidare och helst komma fram till ett beslut eftersom de har en 
gemensam syn, hur går vi vidare med följande: 
 
Förslaget är nytt Trygghetsboende i Torsås som ska ligga centralt, 
vara nära hemtjänstlokalen ha gemensamhetslokal, 
träffpunktsverksamhet och matsal. 
 
Alternativen är Torshammar i markplan, Badhusgatan i 3 våningar 
med gemensamhetslokalerna i markplan och lägenheterna på 
våningarna med hiss i huset. 
Det nya boendet skulle då. utgöra evakueringsplatsen när 
Sophiagården byggs om. 
 
Lennart A. önskade en analys av behovet av särskilda boende. 
 
 
 

------- 
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§ 16 Synpunkter på prioriteringar i budget 2009 för KPR 
 
KPR menar att det är viktigt att jobba vidare med följande 
punkter: 
 

• Samarbete med skolan 
• Folkhälsorådet – KPR önskar vara delaktiga 
• Fixartjänsten 
• Förebyggande av fallolyckor- där önskar Evy S. att MAS 

tar reda på vad gör landstinget i dessa frågor och hur 
samarbetar landsting och kommun. 

• De äldres kost 
• Äldreguiden/ombudsman/lots ev. i samarbete med andra 

kommunen, någon som kan vara behjälplig med t.ex. 
ansökan av bostadsbidrag, läsa närtrafikslistorna 

• Uppsökande verksamhet 
• Utveckla anhörigcafèet- ha mer program med olika 

teman så det lockar fler att komma, finns inget innehåll 
idag inget som lockar. 

 
 
 
 
------ 
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§ 17 Övrigt 
 

 
Ej varit något beredningsmöte inför KPR denna gång- därför 
inte tillräckligt förberedda. Önskar det i fortsättningen. 
Önskar kallelsen tidigare nästa gång. 
 
Nästa möte 080923 
 

 
 


