
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-09-13 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Onsdag den 13 september, kl. 13:00-14.30 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar 

Omfattning 
§ 22 - 30 

Beslutande 
Kennert Artebrant  PRO ordförande  
Sven-Erik Karlsson  SPF 2:e vice ordförande  
Pelle Sederkvist (M) Kultur- och fritidsnämnden  
Lars Holmberg (V) Samhällsbyggnadsnämnden 
Michael Ländin (S) Omsorgsnämnden 
Gotthild Thagemark  PRO 
Maud Richter  PRO 
Erland Ström SPRF avd 76 
Anita Falkestad  SKPF avd 48 
Reiner Widäng  RPG 
Gunilla Engström Demensföreningen 

Ersättare 
Per Dahl (M) Omsorgsnämnden 
Karin Hjort  SPF 
Örjan Elmqvist SPF 
Asta Daleen SPF 
Lennart Runesson RPG 

Övriga närvarande 
Ann-Sofie Lagercrantz  Kommunledningskontoret 
Mattias Ask  Omsorgsförvaltningen  
Johan Råberg  Omsorgsförvaltningen 
Anders Saur  Kommunledningskontoret 
Oliver Wyjkman Praktikant 
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Sekreterare 
 
 
 
Yvonne Jenssen 

Justeras 
 
 
 
Kennert Artebrant 
Ordförande 
 

Reiner Widäng 
RPG 
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§ 22 
Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.  

§ 23 
Val av justerare 
Reiner Widäng utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 

§ 24 
Fastställande av dagordningen med följande tillägg: 
- Äldreboendet på Ståthållaregatan, Mattias Ask 
- Utveckling i Kalmar, Johan Persson utgår 
- Planering av framtida trygghetsboenden, Kalmarhem utgår, kommer på      
pensionärsrådet 30 november.  

§ 25 
Föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 26 
Rapport från omsorgen 
Information om den gånga sommaren 
Mattias Ask informerar om den gångna sommaren. Det blir svårare för varje år 
att rekrytera sommarvikarier, dels är årskullarna från gymnasiet mindre och dels 
är Kalmar en populär sommarstad med många sommarjobb att välja på. För att 
minska avhopp i sista stund, så börjar rekryteringen i mars – april för att 
sommarvikarien ska kunna pröva på sin anställning först. Det har varit en bra 
sommar med bra vikarier och alla uppdrag har gått att lösa. 
 
Äldreboendet på Ståthållaren 
Det har gjorts en avtalsuppföljning på Norrlandia som har presenterat en 
åtgärdsplan. Förbättringsarbetet är genomfört och fått en tydligare struktur på 
arbetet. 

• Omsorgstagare får sina insatser utförda 
• HSL delen har fått en annan tydligare struktur 
• Avvikelserna har minskat 
• Sociala aktiviteter erbjuds varje dag 

 
Förvaltningen medverkade på ett anhörigmöte i början på september och 
generellt framkom inga negativa synpunkter. Områden där förvaltningen kräver 
komplettering från Norrlandia är: 
 

• Utförande av nattinsatser (bemanning, struktur/samarbete, information) 
• Omsorgstagare är nöjda med maten men matsedlarna måste följas och 

rutinerna för matlagningen förbättras 
 
Förvaltningen kommer att göra en ny uppföljning i november. IVO kommer att 
göra en tillsyn på Norrlandias tre boenden, Ståthållaregatan, Liljan och Vasall-
parken.   
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Existentiella samtalsgrupper  
Svenska kyrkans diakon Håkan Cansund har uppstart av existentiella samtals-
grupper för anhöriga på Berga backe och Oxhagshemmet. Träffarna kommer att 
handla om den anhöriges situation som förändras när partnern till den anhörige 
insjuknar och flyttar till ett boende. Det är första gången Svenska kyrkan prövar 
detta koncept i Kalmar. Anhörigstödjare kommer till en av gruppträffarna och 
presenterar vad kommunen kan erbjuda gällande anhörigstöd.  
 
Sven-Erik Karlsson uppmanar rådets medlemmar att informera sina medlemmar 
i organisationerna så att många kommer till samtalsgrupperna.  
 
Sociala satsningar 
Ett utdrag av vad som händer under hösten 2017 för vård- och omsorgsboende. 
Alla aktiviteter ska vara gratis. 

- Hunduppvisningar samt besökshund på vård och omsorgsboenden  
- Konserter på alla avdelningar med Tony Strandberg via ABF/Familjen 

Kamprads stiftelse 
- Byteatern, teateruppsättningar ”Nöjesparken” på tre större boenden.  
- 20-tal konserter på boenden/träffpunkter i samarbete med Vuxenskolan  
- Julkonserter med Camerata Nordica på två boenden  
- Besök med fika av Demensföreningen på flera boenden  
- Vernissage för boende/anhöriga/personal 
- Djurens dag på ett boende i samarbete med Skälby 4H 
- Utbildning för träffpunktsamordnare i rehabiliterande förhållningssätt 

”Aktiv genom hela livet”  
- Kartläggning av utemiljö kring boende  
- Brukarråd införs på alla boende  
- Uppstart Anhörigstödsgrupper på Tichuset  
- Implementering ute i teamen av dokumentet ”Målsättning och struktur 

för sociala aktiviteter i omsorgsförvaltningen” 
 

Nya sociala satsningar: 
- Förbättrad måltidssituation i form av införande socialpedagogiska 

måltider på somatiska avdelningar  
- Fritt Spotify till alla avdelningar på boende  
- Alla boenden får tillgång till och en egen ”sida” i appen Kalmar omsorg  
- Kostnadsfria aktiviteter för omsorgstagare som sker i lokalerna på vård 

och omsorgsboendet  
 
Transport av avliden 
Omsorgsförvaltningen har gjort ett förtydligande av Transport av avliden från 
vård- och omsorgsboenden: 
  

1. Informera anhöriga att det finns 2 olika alternativ 
- Anhöriga ombesörjer transporten själva genom begravnings-

byrån, faktura kommer därifrån. 
- Kommunen ombesörjer och faktura på 1500 kronor kommer 

från kommunen. 
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2. Dokumenterat i omsorgsjournalen, vem är beställaren. 

 
3. Förtydliga 

 
4. Dödsboet debiteras transport av avliden 

 
Informationerna läggs till protokollet. 

§ 27 
Avstämning, utredning om Folkets Park 
Anders Saur informerar om uppdraget att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett ”Föreningarnas hus” med 
pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla 
området som park.  
 
Informationen läggs till protokollet. 

§ 28 
Vad händer v 40 
Information av Ann-Sofie Lagercrantz informerar om de aktiviteter som 
kommer att erbjudas under V 40. Programblad delas ut för vidarebefordran till 
organisationernas medlemmar.  
 
Informationen läggs till protokollet. 

§ 29 Övrigt 
Fråga från Sven-Erik Karlsson om artikel i Svensk näringsliv där det framgår att 
Kalmar kommun kan spara 170 miljoner. Michael Ländin svarar att Kalmar 
kommun jämförs med en liten kommun på 5000 invånare och det blir inte 
relevant.  
 
Fråga från Örjan Elmkvist om att många aktiviteter rör Kalmar centrum och inte 
Södermöre. Michael Ländin svarar att Södermöre har samma budget och får 
omsorgsförvaltningen mer resurser så får Södermöre detsamma. 

§ 30 
Nästa sammanträde 
Torsdagen den 30 november, kl 13.00- 16.00 
Plats: Sammanträdeslokalen Magistern 
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