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Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl. 15.00 – 17.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, SN 
 Roland Swedestam, KS 
 Ewy Svensson SN 
 Ove Hagstrand, PRO Söderåkra/Bergkvara 
 Dagmar Holgersson, RPG 
 Sonja Johnsson, PRO Söderåkra/Bergkvara 
 Lennart Andersson, SPF Torsås 
 Ella Karin Hallström, PRO Torsås 
 Elsie Johansson, PRO 
 Elsie Ludwig, SPF Söderåkra/Bergkvara 
 Eva Ulvsgärd, RPG 
 Mats Nilsson, PRO Söderåkra/Bergkvara 
  
Övriga deltagande Carina Leijon, sekreterare 
 Ann-Sofie Turesson och Robert Sahlström, KLT § 41 
  
  
  
  
Utses att justera Ove Hagstrand 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Carina Leijon 39 - 52 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Ove Hagstrand  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunala 
Pensionärsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2009-09-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, ass.  
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§ 39 
 
Mötets öppnande 
Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna 
samt ger en kortfattad beskrivning av Träffpunktslokalen där dagens 
möte äger rum.  
------- 
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§ 40 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, inga övriga frågor anmäls. 
------ 
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§ 41 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Ove Hagstrand.  
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§ 41 
Information färdtjänst 
Ann-Sofie Turesson och Robert Sahlström, handläggare från 
Kalmar Läns Trafik (KLT) informerar om KLT:s verksamhet för 
färdtjänst samt Färdtjänstlagens tillämpning. 
Torsås har möjlighet att ansluta sig till KLT:s 
färdtjänsthandläggning nästa år om besked lämnas inom kort. 
 
1998 kom Färdtjänstlagen, vilket innebar att färdtjänst gick ifrån att 
ha varit en socialtjänstfråga till en trafikfråga. I Kalmar län anslöt sig 
Västerviks och Oskarshamns kommun till KLT 2002. I dag är det 
sju av länets kommuner som är med. KLT arbetar för en 
handikappanpassad kollektivtrafik där målet är att alla ska kunna 
använda den kollektiva trafiken.  
 
Närtrafiken nyttjas inte tillfredställande i Torsås kommun, berättar 
Roland Swedestam. KLT gör närtrafiken till en del av färdtjänsten, 
vilket leder till att närtrafiken nyttjas mer och inte behöver läggas 
ned. KLT presenterar närtrafiken som ett alternativ till icke 
färdtjänstberättigade personer. KLT använder sig av färdtjänstlagen 
som lagen är menad att användas, dvs. ingen hänsyn tas till sociala 
aspekter. En person som berättigas till färdtjänst ska ha ”väsentliga 
svårigheter”, bristande kommunikationer är inte skäl till färdtjänst. 
Ledsagare beviljas den som behöver hjälp under själva resan, inte 
före och efter. Medresenär betalar sin resa. Hög ålder är i sig inte ett 
skäl för att få färdtjänst.  
Samtliga beslut som tas av KLT tidsbegränsas. 
Sjukresa är inte färdtjänstresa. Sjukresa kostar 100 kr/resa och 
högkostnadsskyddet gäller. 
Det är resan som är färdtjänst, inte målet med resan. 
 
KPR:s ledamöter meddelar att de naturligt är skeptiska till att låta 
KLT handlägga färdtjänsten i kommunen. 
 
Carina Leijon meddelar att hon fått ett tydligt uppdrag från 
ordförande och vice ordförande i socialnämnden att kommunens 
handläggare strikt ska följa Färdtjänstlagen fortsättningsvis. Nya 
riktlinjer kommer också att tas fram i Torsås kommun. 
 
KPR menar då att för deras del spelar det ingen roll om det är KLT 
eller kommunen själv som handlägger färdtjänst. 
 
KPR tackar för en givande föredragning. 
 
 
Exp. 
Marie-Louise Karlsson, färdtjänsthandläggare 
------- 
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§ 42  
Ev. beslut avveckling platser Sophiagården 

 Ett tjänstemannaförslag om att avveckla ytterligare 12 platser på 
Sophiagården till 2010-04-01 har lagts fram för socialnämnden. 
Socialnämnden har ännu inte fattat beslut i frågan, beslut tas 2009-10-
08. 

 Lennart Andersson SPF delar ut en skrivelse från KPR vid sittande 
möte (se bilaga) samt redogör muntligen för KPR:s syn på boende 
för äldre i kommunen. 

 Ordförande Henrik Nilsson-Bokor ser möjligheten att inte enbart 
avveckla på Sophiagården utan också utveckla verksamheten där 
genom att bygga om de tomma ytor som uppstår vid en ev. 
avveckling till 7-8 trygghetsbostäder. De som lämnat sina rum för 
avvecklingens skull ska också ha förtur till en ny lägenhet om de 
önskar flytta in i en sådan. 

 Vidare framhåller Henrik Nilsson-Bokor att han brinner för 
trygghetsboende. 24 nya marklägenheter på Valfridsbo har dock gjort 
att det finns en försiktig hållning i frågan. 

 KPR anser att det är en positiv möjlighet för de som bor på 
Hasselbacken idag. 

 KPR:s ledamöter hyser oro över den låga standard och torftiga 
boendemiljö som råder på Björken. Här behöver kommunen också 
rusta och renovera på riktigt sätt! 

 KPR vill se ett igångsättande av planering av byggande av 
trygghetsboende. 

 
 Carina Leijon redogör för hur många 80 år och äldre som ”slåss” om 

en plats i särskilt boende. Trots att Torsås räknar på 14 färre platser, 
finns det kommuner i länet som 2004 hade fler personer för en plats 
än vad Torsås kommer upp i med denna neddragning av antalet 
platser. 

 
 
 
 Exp: 
 
 Lena Magnusson, enhetschef Sophiagården 
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§ 43 
Folkhälsofrågor – rapport från KPR:s representant 
 
Ove Hagstrand delger övriga ledamöter om det inledande arbetet i 
Folkhälsorådet. KPR är välrepresenterade, förutom Ove finns även 
Henrik Nilsson-Bokor och Ewy Svensson med i Folkhälsorådet. 
Lena Gustafsson (v) är ordförande i rådet och deltar i länets 
framtagande av folkhälsoprogram. 
 
Målet för Folkhälsorådet i Torsås är att ta fram en folkhälsopolitisk 
plan till juni 2010. KPR kan påverka vad som ska ingå i planen. 
Torsås kommun har beviljats statmedel om 110 tkr för alkohol- och 
drogförebyggande arbete, folkhälsosamordnare Karolina Eriksson 
arbetar även med dessa frågor. 
 
Karolina Eriksson är inbjuden till nästa KPR möte, den 17 
november. Det är angeläget att KPR funderar över vad som ska 
prioriteras på hälsosidan för pensionär, eftersom programmet ännu 
går att påverka.  
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§ 44 
Ev. beslut demensenhet Mariahemmet 
Carina Leijon informerar om att arbetet fortskrider med att öppna 
en enhet för aktivt dementa på Mariahemmet. 
Förslaget innebär att Linden, som ligger på marknivå, minskas med 
två, till åtta lägenheter för aktivt dementa. Det innebär att 
personaltätheten ökar från 0,62 till 0,77 per boende. 
Det resonemang som förs för närvarande är att det blir en intern 
omflyttning av personal på Mariahemmet, då förslaget inte innebär 
någon reducering av personalstyrkan. 
Arbetsgruppen har fått medel från Alzheimerfonden till utbildning 
av åtta personer endagsutbildning. 
Just nu arbetar TFAB med ett kostnadsförslag för ombyggnationen. 
För socialnämndens del handlar det om en hyreshöjning på mellan 
20-40 tkr/år. 
Nettokostnaden för socialnämnden är 100 tkr för den nya 
demensenheten. 
 
En representant från demensanhörigföreningen har ingått i 
arbetsgruppen. 
 
KPR är positiva till att förbättringsarbete inom demensomsorgen 
pågår. 
Lennart Andersson SPF, påtalar vikten av att utemiljön också läggs 
in som en del i planeringsarbetet. 
 
Carina Leijon meddelar att nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom håller på att utarbetas av Socialstyrelsen. 
 
KPR framhåller att Sophiagårdens demensverksamhet också 
behöver ses över. 
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§ 45 
Budget 2010 Socialnämnden 

 Henrik Nilsson-Bokor informerar om de delar i budget 2010 som kan 
 beröra äldreomsorgen: 
 En förstärkning av nattbemanningen på Mariahemmet innebärande att 
 tre personer arbetar varje natt. 
 En förstärkt budget för att ersätta personal vid deras frånvaro ligger i 
 budget för 2010. 
 Inrättande av 1,0 tjänst för missbruksvård på hemmaplan inom individ- 
 och familjeomsorgen. 
 Fixartjänsten tas bort från och med 2010. Det har endast varit en 
 handfull som nyttjat tjänsten, trots aktiv marknadsföring. 
 
 Carina Leijon informerar om att avgifterna för hemtjänst, omvårdnad 
 och service, föreslås vara oförändrade 2010, liksom kostavgifterna. 
  
 En avgift för inskrivna i hemsjukvården föreslås med 200 
 kr/månaden. Att observera är dock att både den och avgift för 
 hembesök ingår i den s.k. maxtaxan.  
 
 Se vidare bilaga avgifter för hälso- och sjukvård. 
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 § 46 
 Hemsändning av varor forts. 
 Efter sommaren har Carina Leijon och Roland Swedestam träffat 
 livsmedelshandlarna i kommunen för att resonera om hemsändning av 
 varor.  
 Målsättningen är att hemtjänsten ska befrias från arbetsuppgiften att 
 åka/gå till affären och handla från och med 2010-01-01, i syfte att 
 frigöra tid för omsorg och vårduppgifter. 
 Uppdraget innebär ett successivt införande med start i Söderåkra och  
 Gullabo. En del i uppdraget är att hitta en lösning på att ordna en kylbil, 
 som är ett krav för de handlare som levererar varor.  
 Uppdraget ska vara slutfört 2009-12-31. 
 
 Ett resonemang med ICA och Konsum i Torsås som också deltog i 
 träffen med livsmedelshandlarna i kommunen kommer i ett senare 
 skede. 
 
 KPR framför i sammanhanget det positiva med att kommunstyrelsens 
 ordförande väljer att delta på KPR:s möten. Det blir en 
 direktkommunikation. 
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 § 47 
 Uppsökande verksamhet med hjälp av 
 brukarorganisationerna 
 Carina Leijon har på uppdrag från KPR hört sig för med Kalmar 
 kommun om nyttan av brukarorganisationernas engagemang. 
 Pensionärsorganisationerna har varit behjälpliga i samband med 
 upphandling av ett nystartat äldreboende, vilket var mycket positivt.  
 Bakgrunden är att kommunledningskontoret, mark- och 
 planeringsenheten har använt brukarorganisationerna i sitt arbete med 
 bostadsplanering. 
  
 Pensionärsorganisationerna vill gärna medverka i liknande verksamhet i 
 Torsås kommun för att vara behjälpliga. 
 
 Frågan skickas till socialnämnden för behandling. 
 
 
 
 
 
 Exp. 
 Socialnämnden
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 § 48 
 Nyckeltalsmätning 
 Socialförvaltningen har tackat ja till en inbjudan från Sveriges 
 Kommuner och Landsting (SKL) till att ta fram och redovisa 
 kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen. 
 Nyckeltalen bygger på det utvecklingsarbete som bedrivits av ett stort 
 antal kommuner inom ramen för det nationella Jämförelseprojektet och 
 är komplement till andra kvalitetsmätningar, som t ex Socialstyrelsens 
 Äldreguiden. Syftet är att bättre fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer. 
 Det kan bli ett stöd för oss på lokal nivå i att kvalitetssäkra 
 verksamheten. 
 
 Undersökningen genomförs i september och oktober och uppgifterna 
 publiceras av kommunen själv i Kommundatabasen 
 www.kommundatabas.se  
 
 Exempel på nyckeltal som är med i mätningen, se bilaga 
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 § 49 
 Samlingslokal för pensionärer i Torsås kommun 
  
 KPR:s ledamöter framför att de upplever att det saknas en samlingslokal 
 Torsås för pensionärer som sköter sig själva där de kan ha diskotek och 
 andra aktiviteter. 
 
 Deltagarna vid dagens möte för ett resonemang om vad som finns att 
 tillgå i kommunen, Mariahemmets matsal, missionskyrkan m fl. lokaler 
 kommer på tal. 
 
 KPR önskar en lista på vilka lokaler som är möjliga att hyra. 
 Carina Leijon får i uppdrag att lista de lokaler som finns inom 
 socialnämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen kommer inte att ta 
 ut någon hyra för tillfällig uthyrning, då det är angeläget för 
 socialtjänsten att det finns ett flöde av människor i verksamheterna. 
 
 Roland Swedestam tar med sig önskemålet om en redovisning över 
 övriga nämnders lokaler samt avgift för att hyra. 
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 § 50 
 Avgifter för driftskostnader/boende i Torsås kommun 
  
 KPR menar att det är oacceptabelt att Torsås är den dyraste kommunen 
 i landet att bo i när det gäller nätavgiften för el för dem som hör till 
 KREAB:s upptagningsområde. 
 KPR vill att kommunen ifrågasätter nätavgiften. KREAB:s förklaring är 
 att det är långa ledningar som orsakar den höga avgiften. 
 
 Det går att byta elbolag som enskild, men man får ändå betala samma 
 nätavgift. 
 
 Roland Swedestam upplyser om att Energimyndigheten kan granska 
 sådana avgifter. Han tar på sig att undersöka den möjligheten. 
 
 KPR framhåller att vatten och avlopp också är dyrt i Torsås 
 kommun.
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 § 51 
 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor är anmälda denna gång. 
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 § 52 
 Mötets avslutande 
 KPR beslutar att nästa möte äger rum i Mariahemmets matsal den 17 
 november kl. 15.00 För intresserade ordnas visning av Mariahemmet en 
 timme innan mötet startar. 
  
 Ordförande tackar för dagens engagemang och avslutar därmed mötet. 
 
 
 
 Exp. 
 Anna-Karin Jönsson, enhetschef Mariahemmet 


