Seniorrådet
2021-09-23 09:00 - 11:00
Plats
Lokal Olofström kommunhuset

Deltagare
Christin Törgren (Organisatör), Ann-Sofie Belec, Bertil Thomasson (SPF Seniorerna
Olofströmsbygden), Birgit Jonsson (PRO Olofström) (Frånvarande), Britt-Marie Karlsson (PRO
Olofström), Helge Johansson (PRO Kyrkhult), Jan Johansson (PRO Jämshög), Ks, Lennart
Jönsson (SKPF Pensionärerna Väst-Blekinge) (Frånvarande), Lisbeth Bengtsson (SPF
Seniorerna Olofströmsbygden) (Frånvarande), Maj Lindström (C) (Frånvarande), Morgan
Bengtsson (S), Yvonne Andreasson (S)

1. Inledning och godkännande av dagordning, samt
återkoppling på föregående
Åtgärder som utlovades 21-05-20
Morgan kommer se till att informationen om närtrafik kommer ut . Om man har mer än 1km till
närmsta busshållplats, kan man ringa taxi för äldre 0455-16500
Blekingetrafiken.
Svar:Morgan kontaktar Region Blekinge och framför att det finns önskemål om bättre
annonsering av taxi för äldre. Förslag från seniorer är till exempel i lokal tidning, bussterminaler.
Morgan tar önskemålet om etablering av taxi med sig till näringslivsbolaget.
Svar:Morgan har varit i kontakt med Olofströms näringslivs AB VD: Håkan ,som svarar att det
finns ingen som vill etablera Taxi -bolag i Olofström.Man kommer se över andra möjligheter i
framtida anbudsarbete och möjligheter.

Åtgärder
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Morgan bjuder in Göran Jonsson till decembermötet
Ej angivet

Morgan Bengtsson (S)

1.1. Information från kommunstyrelsens ordförande
Mycket händer nu , efter en lugn sommar. Dom bränder som tidigare drabbat Olofström har
upphört. Personerna är inringade och tagna för dådet. Ett vaktbolag har varit inhyrt och haft
spaning och det har gett resultat.
Epa-traktorer är just nu i ropet i Olofström, tyvärr kör dom alldeles för fort och det är
svårhanterligt och nå problemet.
2 stycken nya områdespoliser till Olofström, dom utgår dock från Karlshamn.
Finns önskemål om stationerade poliser.
Man kämpar för att ha försäkringskassan, arbetsförmedling och Skatteverket platsbenäget.
Bron vid gamla taxigrillen planeras vara klar till första advent.
Det kan komma att byggas lägenheter vid Bommarviken samt vid Åkerlyckan Kyrkhult av privata
aktörer. Uppe vid Brännarebygden är bygget igång med 18 stycken marklägenheter.
Översiktsplanen är på gång.
Holjegården skall stå klar hösten 2024, 60 platser.
Västralid kommer avvecklas på sikt .
Borggården behålls, alla trivs personal som boenden.
Delegationsbeslut från kultur och fritidsnämnden rörande öppetider, Bibliotek, Växtverket,
Holjebadet framförs. Delegationsbeslutet bifogas till protokollet.
Jämsegårdens renovering har avstannat, arbetsmiljöverket har åsikter angående för trånga
toaletter.
Ann-Christin Rådberg teknisk chef jobbar vidare med ärendet.
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Vi jobbar för att flera inpendlare skall bosätta sig i kommunen och att höja invånarantalet, som
idag är ca 13 300 , målet är 14 000 till år 2025.

Bilagor
V35 Ordförande delegationsbeslut (003).pdf, Bilaga 1 - Information till föreningarna.pdf

1.2. Information från föreningarna
Ledamöterna framförde att olika aktiviteter nu kommit igång och är väldigt uppskattat. Boulé är
mycket populärt i flertalet föreningar.

2. Föranmälda punkter
Ärende från Bertil Thomasson
Beslut på min överklagan ang, infart och belysning Holjebäck se § 61/2021BN. Detta kan ej
accepteras, måste åtgärdas. /Bertil Thomasson.
Svar: Roger Jönsson (teknisk samordnare infrastruktur) Det som har inkommit är en ”synpunkt”
som jag besvarat och som Bertil överklagade till BN. Där har BN tagit del av synpunkt och svar.
De har ställts sig bakom det jag angivit och anser inte att åtgärder ska genomföras av Olofströms
kommun i det som synpunkten angivit. Jag kan inte säga mer om detta än det som sagts.

Vidare så finns ett större hack i asfalten på idrottsvägen i första fartnedsättningskurvan ungefär
mitt emot Lidl,vid regn syns
inte hålet , som kan orsaka dyrbara skador på bilar. Detta bör väl ansvariga observera, för de
åker väl den vägen någon gång
och hacket har funnits där länge./Bertil Thomasson.
Svar:Roger Jönsson (teknisk samordnare infrastruktur) Det har observerats och arbete är beställt
för att åtgärda detta.
Cykel och gångväg från Ringvägen till MAXI har inte lagats efter genomgrävning, mötte en
helförbannad kvinna med permobil,
som måste köra vid sidan om för att inte riskera att välta./ Bertil Thomasson
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Svar:Roger Jönsson (teknisk samordnare infrastruktur) vet faktiskt inte var denna övergrävning
finns. Man får gärna precisera så ska jag titta på det.
Morgan föreslår att byggnadsnämndens ordförande bjuds in till decembermötet.

Åtgärder
Byggnadsnämndens ordförande bjuds in till decembermötet
Ej angivet

Morgan Bengtsson (S)

3. Anhörigperspektivet
Anhörigperspektiv: det finns många anhörigvårdare i Olofström som jobbar i
mörker. Man lyfter att det finns för få växelvårdsplatser. I livets slutskede
måste finnas anhörig, alla har inte det.
Klockan 10:00 -10:45 kommer anhörigkonsulent Marie Olofsson kommer o pratar om sin
verksamhet.
Ett uppskattat föredrag. Bifogar powerpoint till protokollet.

Nationella ANHÖRIGDAGEN 6/10 kl:16-18.30 i Folkets Hus är ett arrangemang för allmänheten
där de stöttande anhöriga uppmärksammas. Ett ihopsatt program med en lokal författare,
Susanne Lundgren och en ung anhöriges liv gestaltat likt ett "Sommarprat" av musikern Frida
Braxell (se nedan)
Susanne Lundgren
En vårdag 2019 kom beskedet som är allas föräldrars mardröm – ”Din son har tagit sitt liv”.
Susanne Lundgren är en vanlig fyra barns mamma från Olofström. En dag får Susanne ett
besked som förändrar hela hennes liv. Hon mister sonen William i suicid. Hennes behov av att få
ur sig sina tankar resulterade i en bok med titeln ”Sorgrand under naglarna”. Odling är Susannes
stora intresse och varit ett sätt att hantera sorgen. Då man gräver i jorden så ger det en sorgrand
under naglarna som är svår att tvätta bort. När man mister ett barn får man en sorgrand i hjärtat,
som är omöjlig att få bort. Därav bokens titel. En föreläsning om känslor och tankar som just
Susanne upplever efter denna tragiska händelse att mista sitt barn.
Frida Braxell
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Frida växte upp i en familj som för henne var helt vanlig bestående av mamma, pappa och två år
yngre bror och nio år yngre syster. Båda Fridas syskon hade funktionshinder som krävde mycket
hjälp, de hade svårt att röra sig och pratade bara med hjälp av teckenspråk.
När Frida var tretton år blev hennes mamma Stina sjuk i cancer vilket innebar att Frida fick bli
extra aktiv i hemmet och hjälpa sin pappa med syskonen. Vänner, drömmar och framtidsplaner
fick vänta. Sedan första pianolektionen då Frida var sex år har musiken varit en återhämtning för
Frida genom livet. Studier vid visskola och två år senare blev startskottet på sin musikkarriär med
en debutskiva. Mamma var fortfarande dålig och så länge det var så ville Frida vara hos henne
så mycket hon kunde fram tills hon avled 2018.
Dystert och vackert på samma gång berättar Frida om ensamheten, friheten, sorgen, döden, om
livet och ångesten och om att se ljuset på andra sidan. Idag som 31 åring har Frida släppt tre
plattor och är en professionell artist. Frida har blivit kallad för en "kvinnlig Cornelis" eller en
"Svensk Bob Dylan". Vi får genom en musikalisk skildring, likt ett ”Sommarprat”, ta del av Fridas
liv med texter som har många lager och där varje låt har element av både ljus och mörker, precis
som hennes eget liv.
Anmälan sker via studieförbundet Vuxenskolan länk: sv.se/blekinge eller ring Vuxenskolan
Olofström eller kontakta anhörigkonsulent: marie.olofsson@olofstrom.se.

Bilagor
Seniorrådet Anhörigkonsulent i Olofströms kommun 2021 sept pptx.pptx

4. Sekreteraren har ordet
Christin Törgren framför att hon önskar namn på ledamot som skall ingå i seniorrådet kommande
2 åren, till årets sista möte den 30 November.
Målgruppens ledamöter
- Seniorerna representeras med högst 10 ledamöter vars ålder är minst 60 år (det
kalenderår man fyller 60 år). Seniorrådets ordförande beslutar antalet ledamöter.
- Ledamöterna kan utses av de lokala eller regionala senior-/pensionärsföreningarna
(maximalt två ledamöter per förening plus ersättare för dessa). Således kan en
ledamot vara helt fristående från senior-/pensionärsorganisationerna och sitta i
seniorrådet.
- Sammansättningen av målgruppens ledamöter ska i så stor utsträckning som möjligt
spegla kommunens sammansättning vad gäller kön, etnicitet och bosättning (tätorts-
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/landsbygdsfördelning).
Uppdrag för kommunala seniorrådet
- Ledamöterna sitter på mandatperiod på två kalenderår. Ledamöterna ersätts med
nya eller väljs om efter varje mandatperiod. Övergångsbestämmelse: Allra första
gången ledamöterna väljs ska hälften antal ledamöter ha en mandatperiod på tre
kalenderår. Vid ojämnt antal ledamöter sker avrundning nedåt.
- När en ledamot avsäger sig uppdraget ska en ny väljas. Den nya ledamoten fortsätter
på den påbörjade mandatperioden (den som den tidigare ledamoten påbörjat).
- Varje ledamot får ett arvode för sitt mötesdeltagande med 200 kr per sammanträde

Åtgärder
Önskar fått in namn på kommande 2 års uppdrag i seniorrådet till årets sista möte
som är flyttat och förslås vara Tisdag den 30 december.
Ej angivet

Ej angivet

4.1. Övrigt
Bertil ifrågasatte den kontinuitet som man har inom hemtjänsten. Där en brukare kan ha 19 olika
personal under en 14-dagars period.

Åtgärder
Yvonne tar med sig frågan och återkommer nästa möte.
Ej angivet

Yvonne Andreasson (S)

5. Avslut
Ordförande tackar alla för bra engagemang i dagens möte.
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