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§ 1 
 
Mötets öppnande 
Dagens ordförande, Henrik Nilsson-Bokor, förklarar dagens möte 
öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
------- 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, tre övriga frågor anmäls. 
. 
 
 ------ 
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§ 3 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Mats Nilsson. 
-----
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§ 4 
Former för samarbetet med KHR 
 
Christer Sjöberg från DHR önskar ett samarbete med KPR med två 
ledamöter som deltagare på varandras möten. Nu undrar man vem 
som beslutar om detta.  
Frågan beslutas skickas vidare till Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen för vidare beslut. 
 
-----
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§ 5 
Bemötande av KPR:s synpunkter på SN beslut 
avseende trygghetsboende 
 

 Efter voteringen i socialnämnden om var Trygghetsboendet ska 
byggas känner KPR sig överkörda med beslutet som är tvärtemot vad 
som pratades om på KPR-mötet och man saknar motivering till 
beslutet. 

 
 Ordförande Henrik Nilsson-Bokor och Evy Svensson tar till sig 

synpunkten och tar det med till socialnämnden. 
 ------ 
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§ 6 
Politikernas funktion på KPR 
 
Lennart Andersson, SPF vill framföra att det är viktigt att deras 
synpunkter kommer fram och att de går vidare till respektive 
nämnd. De önskar att deras synpunkter ska finnas med i 
beslutsunderlaget. Det känns meningslöst att lämna synpunkter 
inför beslut om man inte tar hänsyn till dem. 
Detta är en ständigt återkommande fråga och viktigt är att tänka på 
att KPR är rådgivande och inte beslutande i frågor. 
När något ska lämnas vidare till andra nämnder är det viktigt att det 
protokollförs.  
Är det frågor som kräver ett snabbt svar går det enligt Roland 
Swedestam att skicka en skrivelse direkt till KS eller så kan man 
lämna in ett medborgarförslag. 
------ 
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§ 7 
Trygghetsboendet på Sophiagården 
 
Uppdraget från KF har gått vidare till SN och TFAB att arbeta med 
att skapa ett trygghetsboende i Sophiagårdens södra del  
( f.d. Hasselbacken). 
De 12 som har bott där har flyttat till de andra särskilda boenden 
efter önskemål.  
KPR undrar när de får komma med i planeringen av boendet. De 
önskar vara med så tidigt som möjligt i planeringen. 
Detta tar vi till oss inför det fortsatta arbetet. 

 
------ 
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§ 8 
 
Uppfräschning av demensboendet på Sophiagården 
 
Ordförande påtalar att det inte finns något renodlat demensboende på 
Sophiagården utan att det är det nyöppnade på Mariahemmet ”Violen” 
som är vårt demensboende från 100401. 
 

 KPR önskar se en uppfräschning av miljön. Detta kommer att ske i 
 samband med den övriga renoveringen av boendet enligt ordförande. 

När det gäller att göra en bra dag för de boende så kommer någon att få 
det uppdraget från SN. 

  
 ------ 
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§ 9 
 Studiebesök på Tallbacken i Emmaboda 
 

Nästa KPR-möte den 18/5 planerar man göra studiebesöket. Då åker vi 
dit och börjar med en gemensam lunch på Tallbacken sedan får vi se oss 
omkring på boendet tillsammans med någon därifrån. 
Därefter har vi vårt möte på Tallbacken. Vi kommer att höra med 
Emmaboda om de kan ta emot oss denna dag och om det finns någon 
möteslokal vi kan låna. 
------ 
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 § 10 
 Uppsökande om Trygghetsboende 
 
 Hur ser behovet ut av Trygghetsboende i kommunen.  

KPR kommer gemensamt fram till att varje pensionärsförening går ut 
med enkäter till sina medlemmar. Man är tacksam att få hjälp med att 
utforma enkäten, förslag på kontaktperson i detta arbete är Socialchef 
Carina Leijon. 
----- 
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 § 11 
 Information om Sophiagårdens utflykter 
 

Solveig Olsson, SPF informerar om hur man använder Solbussen på 
Mariahemmet.  
Idag har man 2 utflykter/år då man åker iväg hela dagar med lunch på 
någon servering vilket inte många av våra boende längre orkar. 
I fortsättningen önskar man hellre åka kortare resor inom kommunen. 
 
Christer Sjöberg, DHR som arbetar på Solgläntan berättar att där har 
man Solbussen 3 ggr/år och då gör man kortare utflykter till olika 
ställen i närheten som är mycket uppskattat av de boende och de orkar 
med det. 
 
På boenden är man mycket tacksam för all hjälp man får från de 
frivilliga organisationerna med ledsagning så de boende kommer ut i 
friska luften.  
Vi hänvisar att ta kontakt med Anna-Karin Jönsson som är områdeschef 
för våra särskilda boende om man vill vara behjälplig med detta. 
 
Idag har pensionärsorganisationerna haft medlemmar som har spelat 
och sjungit för våra boende gratis. Nu känner man att man nyttjat detta 
under längre tid utan att någon gång kunna ge en ersättning för det. 
KPR beslutar återkomma med frågan och forska vidare om det finns 
några donationspengar att söka för detta. 
----- 
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 § 12 
 Boulebana på Sophiagården 
  
 

Solveig Olsson meddelar att SPF Söderåkra/Bergkvara kommer att 
sponsra en boulebana på Sophiagården, dock inom vissa gränser. 
Söderåkra/Bergkvara Bouleklubb ska var rådgivare i det arbetet och ta 
fram underlag och kostnadsförslag. Ansvarig för detta är Mats Nilsson. 
Vad gäller placeringen av boulebanan måste man ha en dialog med 
TFAB i samband med ombyggnationen av Sophiagården till ett 
trygghetsboende. 
KPR beslutar att bjuda in Magnus Andersson från TFAB till KPR-
mötet i höst. 
----- 
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 § 13 
 Statistik från TBAB 
 

Lennart Andersson, SPF meddelar att man kan gå in och läsa lediga 
lägenheter på TBAB hemsida vilket han tycker är positivt. Nu undrar 
han om man även kan få fram statistik på sökande till deras lägenheter 
och om man söker lägenhet är det var som eller inom ett speciellt 
område i kommunen.  
Detta skulle vara betydelsefullt inför hur efterfrågan till det kommande 
trygghetsboendet ser ut. 
Idag är det inte någon kö till att tala om till TBAB lägenheterna utan 
man får en lägenhet rätt omgående efter man sökt. 
När Magnus Andersson från TBAB bjuds in till höstens möte tar KPR 
på nytt upp frågan. 
----- 
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 § 14 
 Valfrihet i omsorgen 
 

Elsie Ludwig, SPF tar upp frågan om mat till de äldre i eget boende. 
Hon har hört att det kommit fram en del missnöje från de som har 
mattjänst med att de får för stora portioner, att de inte tycker om maten 
och att många slänger den. Hon berättar även om det man startat upp i 
Mörbylånga där hemtjänsten lagar maten. Det har kommit fram en del 
positivt om detta som att de äter mer, får uppleva dofterna från maten, 
att man kan göra detta tillsammans med pensionären så det blir en social 
samvaro samtidigt. Nu undrar hon hur Torsås kommun tänker i denna 
frågan. 
Svaret som ges är man tagit upp detta i SNAU, vad det skulle innebära 
för oss, längre har man inte kommit i denna fråga. 
Övrigt i matfrågor så är det något som är viktigt för oss. Man undrar 
också varför det är sådan skillnad på maten i de olika köken. 
LOV- KPR avvisar privatägda säbo i dagsläget. 
KPR ser dock fram emot att mer än en maträtt serveras/dag och att 
man får den valfriheten.  
När det gäller en bra värdegrund är det viktigt att den enskilde har 
inflytande över sina insatser, känner delaktighet, får ett gott bemötande, 
och känner sig trygg.  

  
---- 
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 § 15 
 Vårdkostnadsfördelning kommun/landsting 
 

Elsie Ludwig lyfter frågan angående betalning från kommunen när 
sjuksköterskan har gjort ett hembesök då hälsocentralen är stängd. Det 
innebär att man inte kan räkna in den summan i landstingets 
högkostnadskort. 
Kerstin Jonskog berättar att om man besöker hälsocentralen under deras 
öppettider på vardagarna och de bedömer att man även behöver göra ett 
besök på helgen så ska det planeras så det finns personal i tjänst på 
hälsocentralen. 
Är det ett akut besök under lördag/söndag/helgdag så blir man 
hänvisad till länets jourmottagningar. 
Kommunen ska bara bli involverad när man inte själv eller med 
ledsagare kan ta sig till landstingets mottagningar och då får man betala 
för ett hembesök till kommunen som ingår i kommunens maxtaxa men 
inte i landstingets högkostnadsskydd. 
 
----  
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 § 16 
 Äldreveckan – ärenden efterlyses 
 

Ove Hagstrand meddelade att under torsdagskvällen på Äldreveckan 
med politikerna så får varje parti 5 minuter att presentera sina viktigaste 
äldrefrågor. Pensionärsföreningarna ska innan den 31 mars ha lämnat in 
de frågor man vill ska tas upp denna kväll till Ove. Därefter gör han en 
sammanställning som sedan skickas vidare till politikerna 
 
---- 
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§ 17 
Synpunkter på förslag till riktlinjer för färdtjänst 
 
Olika frågor kom upp om det blir några förändringar när KLT tar över 
färdtjänsten jämfört med när kommunen haft det själva. En fråga som 
väcktes var när det fordrades läkarintyg så har tidigare kommunen stått 
för kostnaden, hur blir det när KLT tar över? Ingen kunde svara på 
detta utan man får återkomma med besked. 
Man undrade också om kompetensen på de som arbetar vid KLT, om 
de har samma utbildning som våra biståndshandläggare? Det svar som 
gavs var att de hade adekvat utbildning till sitt uppdrag. 
När det gäller ledsagning under färden så när man fått det beslutet gäller 
det oavsett vad resan gäller för ändamål. Egen avgiften är 30 % av taxan. 
När det gäller sjukhusbesök är det sjukresa som gäller. 
 
---- 
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§ 18 
Närtrafiken 
 
Karl-Erik Gustavsson påpekade att vi måste få närtrafiken mer känd i 
kommunen. På vardagarna kan man åka med skolskjutsen och under lov 
är det närtrafiken som gäller. Det är på torsdagar och fredagar enligt en 
turlista. De hämtar vid bostaden och sedan blir man hemkörd dit efter 
avtalad tid. Taxan för 1 zon är 21 kr/resa är det 2 zoner blir det någon 
krona mer/resa  
Det är viktigt att få ut denna information, hur gör vi det på bästa sätt? 
Information i informationsbladet som skickas ut 2 gånger/år från 
kommunen, på äldreveckan och via pressen är några alternativ. 
Det är viktigt att denna information är återkommande så den når så 
många som möjligt. 
 
---- 
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§ 19 
Delaktighet i SmåKom 
 
Lennart Andersson undrar om SmåKom skulle vara något för 
kommunen. Där tar man upp olika framtidsstudier som t.ex. bekväma 
boenden.  
Roland och Karl-Erik påtalar att de har varit med tidigare och att det är 
dyrt. Det var ett möte/år och gav lite för pengarna.  
 
---- 
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§ 20 
Föreläsningen om rehabilitering 
 
De som var på föreläsningen med Marita Månsson tyckte att det var en 
bra och positiv dag. Synpunkter efter dagens föreläsning var om det 
finns ledare till varje team som det presenterades. 
Evy svarade på detta att det kunde lösas med olika professioner i 
grupperna. 
Man tackade för inbjudan, det var bra att få träffa och prata med 
personalen som arbetar i verksamheten. 
 
---- 
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§ 21 
Bostadshyrorna på Mariahemmet 
 
Att betala efter den yta man hyr på särskilt boende och inte samma 
kostnad oberoende yta har lämnats vidare till lantmäteriet. 
Från 2010-05-01 betalas boendet utefter ytan man hyr. 
---- 
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§ 22 
Övriga frågor 
 
Bibliotekets framtid undrar man över när det gäller ev. flytt. Det är 
viktigt med tillgängligheten till biblioteket och att det ligger centralt. 
Man undrar också om man har förhandlat med nuvarande ägare om 
kortare avtalstid än idag. 
Skolbiblioteket är ju en arbetsplats för eleverna och man undrar hur det 
ska fungera när det är till för alla kommuninvånarna. 
När det gäller renoveringen av skolan hur kostsamt blir det och när man 
slår ut kostnaden för byggnaderna kan det bli en skev bild av 
bibliotekskostnaden om det är andra byggnader som är i större behov av 
renovering. 
Skolans personal verkar vara negativ till detta, hur blir det då? 
Hur blir det med öppettiderna och att det ska vara tyst för läsning och 
studier. 
Det är många frågor som inte har några svar i nuläget. 

  
 ---- 
 

Angående stängningen av Sophiagårdens servering av lunch har det 
till många ledamöten i KPR kommit fram protester mot hur detta kunde 
ske med så kort varsel. 
Vad som framkommit är att beslutet är taget efter att det är för få 
matgäster och att man får kasta mat. 
I dagsläget är det 4-5 portioner/dag som det gäller, ett förslag om att 
anmäla sig innan kan vara ett sätt att få detta till att fungera utan svinn. 
SN beslöt att skriva till KS att upphäva detta beslutet snarast. 
När det gäller representant från KPR i kostfrågor så har inte någon ny 
utsetts sedan Leif Karlsson flyttade. 
KPR ska lämna förslag på en ny person som ledamot i kostfrågor till 
nästa möte. 
 
---- 

 
Tillgänglighetsmarsch kommer att anordnas i hela Sverige den 29/5 
kl. 14.00. Det blir en marsch och underhållning efteråt. 
DHR organiserar det och buss avgår från Torsås till Kalmar. Det är 
första gången det är i Kalmar. Det är en egenavgift på 50 kronor. 
Anmälan ska göras till Christer Sjöberg i DHR senast den 15/4. 
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 § 23 

Mötets avslutande. 
 
 Ordförande tackar för dagens intresse och avslutar därmed mötet. 
 
 


