
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-11-30 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Torsdag den 30 november, kl. 13:00-16.00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar 

Omfattning 
§ 31 - 40 

Beslutande 
Johan Persson Ordförande 
Kennert Artebrant  PRO vice ordförande  
Sven-Erik Karlsson  SPF 2:e vice ordförande  
Michael Ländin (S) Omsorgsnämnden 
Elisabeth Gustavsson (S) Södermöre kommundelsnämnd 
Gotthild Thagemark  PRO 
Maud Richter  PRO 
Thomas Bergström SPF 
Erland Ström SPRF avd 76 
Anita Falkestad  SKPF avd 48 
Reiner Widäng  RPG 
Gunilla Engström Demensföreningen 

Ersättare 
Lene Polteg (L) Omsorgsnämnden 
Christopher Dywik (KS)  Södermöre kommundelsnämnd 
Ingrid Lernå PRO 
Sven-Erik Sjöstrand PRO 
Örjan Elmqvist SPF 
Lennart Runesson RPG 
Birgit Karlsson SKPF 

Övriga närvarande 
Ann-Sofie Lagercrantz  Kommunledningskontoret 
Mattias Ask  Omsorgsförvaltningen  
Pär Svanfeldt  Kommunledningskontoret 
Maria Kindberg-Johansson Kalmarhem 
Lars Olsson  Kalmarhem 
Per Stephani  Kalmarhem 
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Sekreterare 
 
 
 
Yvonne Jenssen 

Justeras 
 
 
 
Johan Persson 
Ordförande 
 

Anita Falkestad 
SKPF avd 48 
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§ 31 
Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.  

§ 32 
Val av justerare 
Anita Falkestad utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 

§ 33 
Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes. 

§ 34 
Föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 35 Ordförande om aktuella läget i Kalmar  
Johan Persson informerar om verksamhetsplan med budget 2018 – 2020, 
Framtidstro för hela Kalmar. Kalmar växer i hela kommunen, det finns 
landsbygdsområden som växer mest. Hälften av det som byggs är hyresrätter, 
många av dessa med statligt investeringsstöd för att hålla hyrorna nere. Kalmar 
satsar på att bli ett attraktivt besöksmål, inte bara som turiststad, utan även att 
invånarna ska trivas och locka till sig fler som vill flytta hit. Vi ska ha en välfärd 
med hög kvalité. Vi har en lägre arbetslöshet än riket och jämförelse-
kommunerna. Nästa år så kommer det att finnas en läkarutbildning på 
Linnéuniversitetet.  
 
Kommunen har över en period på tre år ett överskott på 193 miljoner kronor. 
Framöver kommer det att bli tuffare med fler barn och många äldre, men i och 
med senare års budgetar så finns det en stabil finansiell grund att stå på.  
 
Så här fördelas varje hundralapp: 
36 kr till omsorg 
18 kr till grundskola 
15 kronor går till förskola och skolbarnomsorg 
7 kronor till individ och familjeomsorg 
6 kronor till gymnasieskola 
6 kronor till kultur och fritidsverksamhet 
4 kronor till gator, parker och samhällsplanering 
4 kronor till arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning 
3 kronor till miljö-hälsa och räddningstjänst 
1 krona till politisk verksamhet och ledning av kommunen.  
 
Kalmar ska bli ledande vattenkommun genom minskade utsläpp av kväve och 
fosfor. Genom kommunala beslut och sökning av nationella medel för 
inblandning i flygbränsle. Vi har energieffektivisering och solpaneler på egna 
byggnader och solcellspark. Vi klimatanpassar genom giftfri förskola, krav i 
upphandlingar och skydd av åkermark.  
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Kalmar kommun ska bli ett växande attraktivt Kalmar. Vi har lägre arbetslöshet 
än riket totalt bland ungdomar och bland utrikesfödda. Från och med 2019 
kommer ett näringslivsråd att införas med politisk representation. Tillsammans 
med övriga aktörer i sydost få till ett samlat infrastrukturpaket med syfte att 
bygga en gemensam arbetsmarknadsregion och fortsätta stödja infrastruktur-
åtgärder. Vi kommer att öka samverkan mellan Linnéuniversitetet och övriga 
aktörer. En mötesplats för evenemang/kultur vid Bastionen färdigställs under 
våren 2018. Ny brygga i Norrliden och gångstråk Tjärhovsbågen. Planera för 
2500 bostäder, varav 700 färdiga/ år. En bygdepeng kommer att införas på 5 
miljoner. Anslaget för enskilda vägar kommer att ökas. Hela Kalmar ska ha 
tillgång till fibrer. Kommunen kommer att bygga och äga kanalstation där det 
inte är kommersiellt lönsamt.  
 
Kommunen ska ha hög kvalité i välfärden. Vi är den fjärde bästa skolkommunen 
2017 enligt lärarförbundet. Satsning kommer att göras på förskola, skola och 
gymnasieutbildningar. En professur med inriktning mot pedagogiskt ledarskap 
ska in i varje skolsal. Målet att ligga på topp 30 inom skola och äldreomsorg 
2020 ligger fast. Behovet av försörjningsstöd ska minska. Totalram för social-
nämnden inklusive LSS ska ökas. 25-30 nya gruppbostadsplatser fördelat på fyra-
fem nya gruppbostäder.  
 
Vi ska fortsätta bygga ut vård- och omsorgsboende. Oxhagshemmet ska 
renoveras. Budgetramen för omsorgsverksamheten inom omsorgen och 
Södermöre kommundelsnämnd ska utökas.  
 
Stödet till föreningslivet ska höjas. Folkets park ska rustas upp för 25 miljoner 
kronor med början av huvudbyggnaden. 
 
Informationerna läggs till protokollet. 
 

§ 36 
Rapport från omsorgen 
Mattias Ask informerar om resultatet av brukarundersökningen som skickats 
ut till personer i särskilda boende.  
 
De fem frågor där andelen positiva svar varit högst är:  

• Får bra bemötande av personalen  
• Känner sig trygg på sitt äldreboende 
• Känner förtroende för personalen  
• Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov och är 

sammantaget nöjd med äldreboendet.  
 
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst är:  

• Besväras inte av ensamhet 
• Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 
• Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 
• Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 
• Möjligheterna att komma utomhus är bra 
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Trots att möjligheterna att komma utomhus har ökat från föregående år och 
aktiviteter har varit fler än någonsin under året har 69 % svarat att de besväras 
av ensamhet. Att motverka ensamheten är en prioriterad fråga för 
omsorgsförvaltningen. 
 
Brukarundersökningen som skickats ut till personer med hemtjänst har högre 
svarsfrekvens än undersökningen som vänder sig till personer i särskilt boende. 
 
De fem frågor där andelen positiva svar är högst är:  

• Får bra bemötande från personalen  
• Känner förtroende för personalen 
• Är sammantaget nöjd med hemtjänsten  
• Känner sig trygg hemma med hemtjänst 
• Personalen utför sina arbetsuppgifter bra.  

 
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst är:  

• Besväras inte av ensamhet  
• Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 
• Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  
• Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 
• Lätt att få kontakt med personalen vid behov.  

 
Norlandia 
IVO har ej meddelat sitt beslut efter genomförd granskning. 
Omsorgsförvaltningens avtalsuppföljning blir nämndärende den 14 december.  
 
Huvuddragen i förvaltningens uppföljning har varit: 
 
Utförande av nattinsatserna (bemanning, struktur/samarbete och 
information). Resultatet har varit att nattpersonal är nu insatt i personlig praktisk 
planering och genomförandeplaner för omsorgstagarna. Arbetsplatsmöten för 
nattpersonal har genomförts vilket har lett till bättre samarbete mellan 
nattpersonalen. Genomförandeplaner innehåller även nattinsatser. Enligt 
nattpersonalen så är det tillräcklig bemanning nattetid med den vårdtyngd som 
är i dagsläget. 
 
Redovisning av kostrutiner. Resultatet har varit att personalen lagar mat från 
grunden. Aktuell matsedel följs och personal har fått utbildning i kosthantering. 
Halvfabrikat används undantagsvis. Boenderåd där man diskuterar 
omsorgstagarnas önskemål om kost. Ny avtalsuppföljning under 2018 kommer 
att genomföras enligt rutin. 
 
Nyhet i verksamhetsplan 2018. Omsorgsnämnden inför nytt introduktions-
paket till nya omsorgstagare inom hemtjänsten. Erbjudandet består av en gratis 
lunch, gratis deltagande i valfri aktivitet på träffpunkten samt ett paket broddar. 
Syftet är att få fler omsorgstagare att delta i träffpunkternas sociala aktiviteter 
och försöka bryta den ofrivilliga ensamheten. Vid utförande av uppsökande 
verksamhet eller fixaruppdrag ska pensionären erbjudas broddar i samband med 
hembesöket. Under vintern 2017/18 erbjuds befintliga besökare på 
träffpunkterna ett paket broddar. 
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Ny strategi och handlingsplan för demensomsorgen. All personal ska gå 
utbildning och ha en grundkompetens. Kurator och specialistsjuksköterska 
bildar specialistteam i nära samarbete med landstingets primärvård och 
geriatriska rådgivningsteam. Fokus på stöd och handledning kring omsorgstagare 
med stora vård- och omsorgsinsatser. Fokus på kvalitetsarbete, stöd och 
handledning på enheterna samt nära samarbete med specialistteamet. 
 
Informationerna läggs till protokollet. 

§ 37 
Information från projekt- och exploateringsenheten 
Pär Svanfeldt informerar om planerade hyresrätter och bostadsrätter i Kalmar 
kommun. Kalmar är unik med hög andel av hyresrätter. Fredrikskans har 3 olika 
byggherrar varav en kommer att bygga 40 seniorbostäder. 29 servicelägenheter 
kommer att byggas vid Erik Dahlbergs väg. 2018 kommer byggnation av Rifa, 
Södra staden och Karlssons äng att påbörjas.  
  
Informationen läggs till protokollet. 

§ 38 
Planering av framtida trygghetsboenden 
Per Stephani, Maria Kindberg-Johansson och Lars Olsson från Kalmarhem 
informerar om verksamheten. Idag förvaltar Kalmarhem 5000 lägenheter. 
Kalmarhem ska bli en attraktiv hyresvärd genom bland annat boinflytande och 
dialog med kund. Idag arbetar Kalmarhem mycket med energi och miljö och 
ligger långt framme med till exempel laddstolpar för elbilar. Pensionärsrådet 
tycker att det är dyra hyror för pensionärer och att Kalmarhem borde vara en 
prispressare. Enligt Kalmarhem är det så redan idag och det finns ett mervärde i 
servicen som ingår i hyran. Kalmarhem har 68 trygghetsbostäder med bredare 
dörrar, utan trösklar och anpassade toaletter. Dessutom ligger dessa nära 
mataffärer. Just nu finns inga planer på att bygga fler trygghetsbostäder.  
 
Informationen läggs till protokollet. 

§ 39 Övrigt 
Ann-Sofie Lagercrantz informerar om mässan på Guldfågeln Arena den 26 – 27 
februari, News 55. Amelia Adamo och Arja Saijonmaa kommer att medverka. 
 
Vidare visar Ann-Sofie statistik från Folkhälsomyndigheten på familjer med låga 
inkomster. Statistiken bifogas protokollet. 
 
Ett infoblad ska skickas ut till samtliga nyblivna seniorer med bland annat 
information om vilket ekonomiskt stöd som finns att få när man blir pensionär. 
 
Vid utskick av 65 + ska även medlemmar från rådet vara med och ge förslag på 
innehåll tillsammans med kommunikationsenheten och Ann-Sofie. 
 

§ 40 
Nästa sammanträde 
8 mars 2018, klockan 13.00 
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