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Plats och tid Esplanaden 8, Emmaboda, 12.00-16.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, ordförande  (§§ 1-21) 
 Sonja Johnsson, PRO 
 Ove Hagstrand, PRO Söderåkra 
 Elsie Johansson, PRO 
 Solveig Olsson, SPF Söderåkra 
 Dagmar Holgersson; RPG 
 Lennart Andersson, SPF Torsås 
 Eva Ulvsgärd, RPG Torsås 
 Elsie Ludwig, SPF Söderåkra/Bergkvara 
 Lennart Svensson, PRO Gullabo 
 Mats Nilsson, PRO Söderåkra/Bergkvara 
 Ella-Karin Hallström, PRO 
Övriga deltagande  
 Carina Leijon, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Lennart Andersson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 
plats och tid 2010-05- 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Carina Leijon 24 -  
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Lennart Andersson  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunala 
Pensionärsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2010-05-18   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags   
Nedtagande      

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, ass.  
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§ 24 
 
Mötets öppnande 
Dagens ordförande, Henrik Nilsson-Bokor, förklarar dagens möte 
öppnat och hälsar alla välkomna efter en inledning på 
Bjurbäcksgatan 46, där socialnämnden bjöd deltagarna på en lunch. 
Stig- Ove Andersson, socialnämndens ordförande i Emmaboda 
visade ”Solparadiset Mauritius” samt träningslokalen på 
Bjurbäcksgatan. 
 
------- 
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§ 25 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, två övriga frågor anmäls. 
------ 
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§ 26 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Andersson. 
-----
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§ 27 
Information från verksamheten på Tallbacken 
 
Enhetschef Malin Steen, visar och berättar, på ett föredömligt sätt, 
om verksamheten i den nya demensenheten om sex lägenheter. 
Besöket och informationen uppskattas mycket av dagens ledamöter 
och Malin tackas stort. 
 

-----
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§ 28 
KPR protokoll 2010-03-18 felskrivning i § 12 
 

 Solveig Olsson meddelade vid förra KPR mötet att Fridhems 
Evangeliska Fosterlands Stiftelse kommer att sponsra en boulebana 
på Sophiagården, dock inom vissa gränser. 

 Tyvärr blev fel förening angiven i protokollet. 
 
 Vid fortsatt dialog meddelar Mats Nilsson att den prisuppgift han fått 

för att iordningsställa en boulebana ligger mellan 15-20 tkr. Det 
bedöms av KPR:s ledamöter att vara ett alltför högt pris. Mats 
berättar vidare att det finns två boulebanor i området redan, en norr 
om Möre hotell och en vid Ekbacken. Ytterligare en verkar tyda på 
en överetablering. Det som behövs för att använda de befintliga 
banorna är klot, som kan sponsras. Ett bouleklot väger 7 hg, det är 
således ganska tungt. Ett alternativ till boule är boccia, vilket endast 
kräver klippt gräsmatta. 

 
 KPR beslutar att avvakta med vad man önskar från Fridhems EFS till 

ombyggnationen av Sophiagården står klar. Det finns säkert 
möjlighet att lösa penningtransaktionen på ett lämpligt sätt för 
Fridhems EFS. 

 ------ 
 
 
 
  
  

 



TORSÅS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 11  
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2010-05-18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
 
§ 29 
Matkostnaden 
 
KPR har begärt att få uppgifter om kostnader för att framställa 
maten inom äldreomsorgen i kommunen. Carina Leijon har fått 
uppgifter på hur budgeten beräknats för 2010 från 
kommunledningskontoret som presenteras för KPR under dagens 
möte. 
 
KPR vill att uppgifterna kompletteras med det faktiska utfallet för 
2009 och första kvartalet 2010. 
------ 
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§ 30 
Information om syn- och hörsel 
 
Carina Leijon informerar om att Marie-Louise Karlsson tar över 
arbetsuppgifterna som syn- och hörsel instruktör efter Solveig 
Johanssons pensionering. Marie-Louise är sjuksköterska till sin 
kompetens. Hon lämnar arbetsuppgiften som färdtjänsthandläggare. 

 
------ 
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§ 31 
Värdegrundsfrågor 

 Socialnämnden står inför en revidering av värdegrunden i och med ny 
 mandatperioden. Grundinställningen är att inte ändra alltför mycket, då 
 det tar tid för en värdegrund att sätta sig i ryggmärgen hos anställda. 
 Sannolikt är att alla ännu inte tagit den till sig. I förvaltningen pågår 
 dock arbetet ständigt med att implementera den. Vecka 21 genomförs 
 ett etiskt café med fallbeskrivningar, som ett exempel på 
 tillvägagångssätt. 
 
 KPR stödjer en uppföljning av hur det fungerar ute i verksamheterna. 
 ------ 
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§ 32 
 Inför budget 2011 

Ordförande meddelar att ramarna är osäkra inför budgetarbetet, 
statsmakterna har inte meddelat slutgiltigt hur det blir. 
Viktiga delar är att följa Folkhälsorådets prioriterade mål delaktighet och 
inflytande, att låta det genomsyra samtliga verksamheter.  
För äldreomsorgens del ska äldreboendefrågorna vara fortsatt aktuella 
med ombyggnation av Sophiagården. Hemsjukvårdsavtalet utvärderas 
via FOKUS och projektet rehabilitering i hemmet kommer att fortsätta 
även 2011. 
------ 
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 § 33 
 Övriga frågor 

Information om arbetet med ombyggnaden av Sophiagården  
Ordförande informerar om att arbetsgruppen är i sin uppstart. Gruppen 
kommer att få en kallelse till den 7/6 kl. 14.00 i Söderåkra rehabenheten. 
Från KPR deltar Elsie Ludvig. En arkitekt är inkopplad för att göra en 
första grovskiss på en lösning. Ordförande meddelar att han kommer att 
föreslå socialnämnden att begära en utvidgning av uppdraget att 
innefatta även en standardhöjning av korttidsplatserna, så att alla rum 
har en egen toalett och dusch. Det är idag att betrakta som skälig 
levnadsnivå. 
Frågor att lösa är också träffpunkt, matsal och kontorens placering. 
 
KPR påtalar vikten av att i samband med ombyggnationen även tillskapa 
en sinnenas trädgård som är värd namnet. 
 
Förändring på socialchefsposten 
Carina Leijon berättar att hon har för avsikt att säga upp sig för att 
under hösten tillträda annan tjänst. 
 
Carina tackar KPR:s ledamöter för ett gott och inspirerande samarbete i 
ett aktivt och engagerat KPR. 
----- 


