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Plats och tid Mariahemmet, Torsås, kl. 15.00 – 17.30 
  
Beslutande Ewy Svensson SN, tj ordf 
 Roland Swedestam, KS 
 Solveig Olsson, SPF Söderåkra 
 Ove Hagstrand, PRO Söderåkra 
 Anna-Greta Dahlqvist, RPG Torsås 
 Karl-Erik Gustafsson, SPF Torsås 
 Lennart Andersson, SPF Torsås 
 Ella Karin Hallström, PRO Torsås 
 Elsie Johansson, PRO Torsås 
 Elsie Ludwig, SPF Söderåkra/Bergkvara 
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, sekreterare 
 Karolina Eriksson, Folkhälsosamordnare § 
  
  
  
  
Utses att justera Elsie Ludwig 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Carina Leijon 53 - 66 
 Ordförande   
  Ewy Svensson  
 Justerande  
  Elsie Ludwig  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunala 
Pensionärsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2009-11-17   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, ass.  
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§ 53 
 
Mötets öppnande 
Dagens ordförande, Ewy Svensson, förklarar dagens möte öppnat 
och hälsar alla välkomna.  
 
------- 
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§ 54 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, en övriga fråga anmäls, nästa års 
mötestider. 
Information om de olika Träffpunkterna flyttas fram till kommande 
KPR möte. 
 
 ------ 
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§ 55 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Elsie Ludvig.  
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§ 56 
Folkhälsosamordnaren informerar 
 
Kommunens folkhälso- och drogsamordnare, Karolina Eriksson, är 
inbjuden till dagens möte för att informera om folkhälsofrågor. 
 
Folkhälsa beskriver hälsotillståndet på kommunens invånare samt 
hur den fördelar sig på befolkningen. 
 
Medellivslängden 2008 var i riket 78 år för män och 83 år för 
kvinnor, i Torsås för samma period var medellivslängden för män 
76 år och för kvinnor 81 år. En av orsakerna till den lägre 
medellivslängden i Torsås kommun kan vara att vi har höga tal på 
riskabla alkoholvanor och alkoholrelaterad dödlighet samt hög andel 
skador med dödlig utgång, framförallt för männens del. 
 
Viktiga faktorer för hälsotillståndet uppges vara kost, socialt 
nätverk, trygghet och fysisk aktivitet. 
 
Förutsättningar för ett förebyggande folkhälsoarbete är: 

o Ett tvärsektoriellt arbete – samverkan 
o Involvera många aktörer 
o Politisk förankring 
o Kartläggning 
o Evidensbaserade metoder 
o Följa upp och utvärdera insatser 
o Långsiktighet – det får ta tid! 

 
Karolina nås på telefonnummer 048633123 eller via mail 
karolina.eriksson@torsas.se för den som vill förmedla något som rör 
folkhälsoarbetet. Lena Gustafsson (v) är ordförande i kommunens 
folkhälsoråd och KPR:s representant är Ove Hagstrand. 
 
KPR tackar Karolina för föredragningen. 
------- 
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§ 57  
Trygghetsboende Sophiagården 

 Roland Swedestam informerar om att TFAB fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att påbörja projektering av ett antal lägenheter på 
Sophiagården. Frågan ska även upp i kommunfullmäktige den 25 
november. 

 
 Carina Leijon berättar i sammanhanget att hon har varit och tittat på 

hur Emmaboda kommun byggt om en del av det f.d. sjukhemmet 
Tallbacken till lägenheter. Det kan finnas möjlighet att göra 
studiebesök där om det sker inom en snar framtid. 

 
 
 ------ 
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§ 58 
Demensboendet på Sophiagården - uppfräschning 
Vid föregående KPR möte framförde ledamöterna att 
Sophiagårdens demensenhet behöver fräschas upp. Dagens 
ordförande meddelar att verksamheterna får i uppdrag att se vad 
som kan göras med befintliga resurser. 
 
Lennart Andersson SPF, påtalar att den arbetsgrupp som tagit fram 
förslaget till demensenheten på Mariahemmet har sakkunskap som 
bör tas tillvara. 
 
 
------ 
 
Exp. till 
 
 
Lena Magnusson, enhetschef Sophiagården 
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§ 59 
Brandskyddet i de särskilda boendena 
KPR frågar hur det fungerar med brandskyddet i de särskilda 
boendena. Carina Leijon redogör för hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet görs i Torsås kommun. Ett utsett brandombud 
finns på varje avdelning. De gör stickkontroller en gång i halvåret. 
Vid stickkontrollerna kontrolleras: 

o Att utrymningsvägarna är öppningsbara samt att de 
inte är blockerade,  

o Att sängar och annan skrymmande utrustning inte är 
placerad i korridorer,  

o Att utrymningsskyltar är väl synliga och fungerar,  
o Att madrasser och annan utrustning är lätt 

tillgängliga,  
o Att informationstablån för automatiskt brandlarm 

inte är blockerad,  
o att handbrandsläckare finns där de ska vara och är 

fungerande,  
o Att inomhusbrandposter lätt åtkomliga,  
o Att branddörrar sluter tätt,  
o Att blinkande lysrörsarmatur inte förekommer, 
o Att brödrostar, kaffebryggare och levande ljus har 

en lämplig placering  
 
Det finns en brandplan, samtliga personal är utbildad i brandskydd 
och rutiner för utbildning av vikarier finns. Allt är samlat i en pärm 
på enheten. 
Regelbunden genomgång sker av enhetschef på personalmöten med 
rundvandring tillsammans med hela arbetsgruppen. 
 
Automatiskt brandlarm finns men inte sprinklers. Denna del i 
brandskyddet är fastighetsägarens ansvar. Roland Swedestam 
meddelar att TFAB har uppdraget att tillsammans med 
Räddningsförbundet se över samtliga detektorer i fastigheterna. 
 
Räddningsförbundet deltar i planering av om - och nybyggnationer. 
 
 
 
------ 
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§ 60 
Boulebana för Träffpunkten på Sophiagården 

 KPR önskar en boulebana i trädgården på Sophiagården. Carina Leijon  
 svarar att den önskan ska kunna uppfyllas under 2010, bara TFAB anser 
 att det är möjligt och att de har tid att utföra arbetet. 
 
 
 
 ------ 
 
 
 Exp. till: 
 
 Lena Magnusson, enhetschef Sophiagården 
 Ingemar Skotheim, TFAB 
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 § 61 
 Professionella hembesök - brukarorganisationer 
 Förslaget från KPR kommer att beredas på nästkommande 
 arbetsutskott hos socialnämnden, den 26/11. 
  
 Lennart Andersson SPF, refererar till ett projekt i Norrland som slagit 
 mycket väl ut. Där har man använt sig av yrkesprofessionen. Under den 
 period som projektet pågick minskade bl a antalet fallolyckor. Projektet 
 är nu permanentat. 
 
 KPR slår fast att ”det ena inte behöver förta det andra”, även 
 brukarorganisationernas engagemang behövs. 
 
 Carina Leijon informerar om att uppsökande verksamhet är en 
 kommuns skyldighet enligt socialtjänstlagen. Utrymme för att utveckla 
 det kan möjligen ges om färdtjänsthandläggningen går över till KLT. 
 Detta är dock inte förankrat politiskt. 
 
 
 ------ 
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 § 62 
 Nationella riktlinjer vid demenssjukdom 
 Carina Leijon meddelar att riktlinjer för demenssjukvård är på gång att 
 utarbetas på nationell nivå. 
 Riktlinjerna är en rekommendation, ingen lag eller föreskrift. De är inte 
 tvingande men starkt vägledande. Syftet med riktlinjerna är att vara ett 
 stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner. Riktlinjerna 
 riktar sig till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer samt vård- och 
 omsorgspersonal.  
 Riktlinjerna kommer att läggas upp på ett sådant sätt att de ger 
 rekommendationer om vad som bör eller kan göras på en 10 gradig 
 skala, där skal 1-4 är en mycket stark rekommendation. 
 Rekommendationerna kommer också att ange vad som inte bör göras. 
 
 Riktlinjerna ska leda till: 

o God vård och omsorg 
o evidensbaserad praktik 
o stödja öppna och systematiska beslut om 

resursfördelning 
o ge underlag för beslut om vårdens organisation 
o ge underlag för regionala och lokala vårdprogram 
o stödja ett ordnat införande av nya metoder och insatser, 

utmönstring av ineffektiva och skadliga metoder 
 
 Socialstyrelsen planerar att ge ut de nationella riktlinjerna i början av 
 2010. 
 Den arbetsgrupp som arbetat med demensenheten på Mariahemmet har 
 använt sig av de preliminära riktlinjerna i sitt planeringsarbete. 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2009-11-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

  
  
 § 63 
 Matkostnaden på äldreboenden 
 Lennart Andersson SPF, meddelar att matkostnaderna för den enskilde i 
 särskilt boende varierar i landet. SPF arbetar med frågan vad som döljer 
 sig bakom siffrorna. Räknas olika delar in såsom personal, råvaror, hyra, 
 i kommunerna?  
  
 
 Mikael Karlsson är tillförordnad kostchef och bör kunna vara behjälplig 
 med uppgifter. 



TORSÅS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2009-11-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 § 64 
 Kommentarer till ev. förändringar av färdtjänsten 
 Torsås kommun lämnar eventuellt över handläggningen av färdtjänsten 
 till KLT. Det beror på hur kommunfullmäktige beslutar i frågan. Det 
 handlar inte om att KLT ska anlitas för att köra färdtjänst. 
 
 Kommunerna sätter nivån i färdtjänsten genom riktlinjer t ex avgiften. 
 Socialnämnden har uppdragit till socialförvaltningen att se över 
 riktlinjerna, då de är många år gamla. 
 
 Närtrafiken kan ersätta färdtjänst på vissa sträckor. I framtiden kan 
 färdtjänsten komma att ingå i en kollektivtrafiklag. Det befäster 
 ytterligare att färdtjänst inte kan ses som en social tjänst. 
 
 
 Karl-Erik Gustafsson yrkar på att det inte ska ske några förändringar på 
 Torsås kommuns handläggning av färdtjänsten. 
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 § 65 
 Uppföljning av tidigare beslut 
 Carina Leijon har gått igenom årets protokoll och finner inget som
 släpar av det som är protokollfört. 
 
 Lennart Andersson SPF, lyfter fram en dialog som förts kring lärarnas 
 fortbildning i samhällsfrågor, ”gräv där du står”. Han efterlyser ett lokalt 
 läromedelsmaterial till lärare och elever och som ett komplement till 
 ambassadörernas informationsmaterial. 
 
 Elsie Ludvig lyfter frågan om landstinget ska ersätta den enskilde, som 
 har högkostnadsskydd, när denne blir hänvisad till kommunens hälso- 
 och sjukvård på helger? KPR ser att en del har fallit mellan stolarna i 
 hemsjukvården och bör lyftas i den utvärdering som ska göras i länet. 
 Det är fokus (forsknings och utvecklingsenheten) i länet som håller i 
 utvärderingen. 
 
 Carina Leijon delar ut lista över lokaler att låna i socialförvaltningen. 
 
 Roland Swedestam meddelar att han talat med 
 Energimarknadsinspektionen med anledning av KREAB:s höga 
 nätavgifter. Även företagarna i kommunen har reagerat på de höga 
 avgifterna. KREAB ska träffa företagarna i kommunen framöver.    
 
  



TORSÅS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2009-11-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
 § 66 
 Övriga frågor 
 Nästa års sammanträdestider för KPR föreslås vara kl. 15.00 den 24/2, 
 18/5, 21/9 samt 16/11. Lokal är sammanträdesrummet våning tre i Nya 
 Kommunhuset om inget avvikande beslut tas under kommande år. 
 Möjlighet att hålla ett möte på Solgläntan under nästa år finns. 
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 § 52 
 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för dagens intresse och avslutar därmed mötet. 
 
 
 
  
 


