
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-11-30 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Onsdag den 30 november, kl. 13:00- 16:00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar 

Omfattning 
§§ 36-47 

Beslutande 
Johan Persson (S)  ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Michael Ländin (S) omsorgsnämnden 
Kennert Artebrant  PRO 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Karlsson  SPF  2:e vice ordförande  
Elisabeth Gustavsson Södermöre kommundelsnämnd 
Marianne Dahlberg (S) kultur- och fritidsnämnden 
Gotthild Thagemark  PRO 
Maud Richter  PRO 
Olle Persson  SPF 
Thomas Bergström SPF 
Erland Ström SPRF avd 76 
Anita Falkestad  SKPF avd 48 
Reiner Widäng  RPG 
 

Ersättare 
Christopher Dywik  Södermöre kommundelsnämnd 
Sven-Erik Sjöstrand  PRO 
Karin Hjort  SPF 
Örjan Elmqvist SPF 
Asta Daleen SPF 
Lennart Runesson RPG  
Gunilla Engström              demensföreningen 
 

Övriga närvarande 
Mattias Ask   omsorgsförvaltningen 
Lena Ekström omsorgsförvaltningen 
Ann-Sofie Lagercrantz  kommunledningskontoret 
Ulla-Britt Söderström  omsorgsförvaltningen 
Mia Lindgren  omsorgsförvaltningen 
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Sekreterare 
 
 
 
Lena Ekström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Johan Persson  Gotthild Thagemark 
Ordförande   PRO 
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§ 36 

Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 

§ 37 

Val av justerare 

Beslut 
Gotthild Thagermark PRO utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 

§ 38 

Fastställande av dagordningen 

Beslut 
Pensionärsrådet fastställer upprättat förslag. 

§ 39 

Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 7 september 2016 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 40 

Ordförande om aktuella läget i Kalmar  
Johan Persson informerar om olika investeringar som står på tur och 
beskriver vikten av god logistik i kombination med bland annat uppföljning 
av olika prognoser för att kunna uppnå förväntat resultat. 
Befolkningsutvecklingen i Kalmar är fortsatt positiv, och bostadsbyggandet 
fortsätter uppåt. 

• Vi räknar med ett större överskott i budget 2016 
• Kalmar kommun har till dags datum ökat med 700 personer 
• Kommunen investerar i skolor utan att låna pengar, planerar ny 

simhall och reningsverk 
• År 2020 kommer den stora puckeln med fler barn och med allt  

äldre vårdberoende personer. Då måste vi ha god framförhållning  
samt ytterligare ekonomiskt stöd från staten. 

• Satsningar på föreningslivet med ytterligare 1 miljon+2 miljoner extra 
• 750 bostäder byggs och färdigställs 

Rådet påpekade det stora behovet som finns av trygghetsboende. 
Diskussion om att det finns bostadsrätter och hyresrätter på 
Varvsholmen 
Önskemål om utökat byggande av anpassade bostäder i ytter-
områdena av kommunen. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 41 

Rapport från omsorgen 
Mattias Ask 
Information om olika resultat i omsorgsförvaltningen.  
Nationell brukarundersökning, sammanställd av Socialstyrelsen. 
Undersökningen genomfördes i enkätform. Enkäten har genomförts under ett 
antal år och kan därför användas som ett uppföljande resultat. 
I omsorgsförvaltningen finns 1204 anställda varav 90% svarat på enkäten 
för medarbetare. 
Övriga frågor som besvarades var kamerastöd nattetid. I nuläget har  
7 personer larm nattetid. 
 
Informationen var indelad i: 
      Omsorgsnämndens mål för verksamheten 
      Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
      Vilka har svarat på enkäten 
      Sammantagen nöjdhet 
      Bemötande 
      Inflytande 
      Trygghet 
      Fler resultat att reflektera kring 
      Socialstyrelsens enhetsundersökning 
      Genomförandeplaner 
      Arbetsmiljöverkets inspektion 
      Utfall positivt 
      Utfall brister i verksamheten 
      Kalmar kommuns medarbetarenkät. 

                                                                       
Ulla-Britt Söderström 
IBIC 
Informerar om ett omfattande projekt inom omsorgsförvaltningen. 
Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån 
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
IBIC ger även stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och 
behov av stöd  
Personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån 
utbudet av existerande insatser. Ger också förutsättningar för att lagens mål 
och intentioner uppnås. 
Stärker individens delaktighet. Individens och anhörigas delaktighet stärks i 
utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av 
beslutad insats. (Nationella värdegrunden) 
Underlättar samarbetet mellan olika professioner, individ och anhöriga. 
Mer likvärdigt och rättssäkert.  
Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra  
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eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och 
gemensamma begrepp. 
Gör det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver.  
Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja 
arbetssätt och metoder. Utförarens roll att fortlöpande planera och följa  
upp genomförandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärkas. 
Gör det lättare att följa upp behov och mål. Det blir lättare att följa upp 
resultatet för individen och värdera valet av arbetssätt och metoder.  
Förslag om att bjuda in en biståndshandläggare vi nästa möte. 
 
Mia Lindgren 
Sociala innehållet inom omsorgsförvaltningen 
Det finns sedan 2014-06-11 en nedskriven handlingsplan för utveckling av 
socialt innehåll i vård – och omsorgsboende, beslutad av omsorgsnämnden. 
Uppdragstagarens uppgift blir att arbeta med att genomföra redan föreslagna 
åtgärder i samarbete med berörda yrkesprofessioner. I uppdraget ingår även att 
föreslå revidering av handlingsplanen, bland annat mot bakgrund av de mål 
som omsorgsnämnden skall anta i kommande verksamhetsplan 2016 samt 
omvärldsbevakning. Mot bakgrund av att samverkan mellan särskilt boende 
och träffpunkt/dagverksamhet ska öka ingår det i uppdraget att även se över 
och vid behov ge förslag på förändringar av styrdokument för de senare 
nämnda verksamheterna. 

Ett väl utvecklat samarbete med frivilliga och frivilligorganisationer/andra 
aktörer är en viktig framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett bra socialt 
innehåll för äldre. Uppdraget omfattar även att öka samverkan med frivilliga 
och frivilliga organisationer genom personlig kontakt, uppmuntran, att skapa 
goda relationer och bygga en struktur för detta. Målet är att frivilliga ska finna 
meningsfullhet och känna sig behövda och samtidigt genomföra frivilliga 
insatser för äldre enligt egen önskan. I uppdraget ligger att erkänna, synliggöra 
och stärka frivillighetsinsatser samt att sprida goda exempel.  

Uppdragstagaren ska även ge förslag på hur samarbetet med frivilliga ska leva 
vidare, organiseras och följas upp när uppdraget är slutfört. Framtagna rutiner i 
verksamhetshandboken inom området ska användas, men kan behöva 
kompletteras.  

I omsorgen finns 17 Träffpunkter. Informationen om vilka förändringar som 
skett imponerade på rådet. 

Beslut 
Omformationen noteras till protokollet tillsammans med presentationerna. 

§ 42 

Information Presidieöverläggning för de kommunala  
och landstingets pensionärsråd 
 
Kennert Artebrant och Sven-Erik Karlsson informerade om mötet som denna 
gång genomfördes i Västervik. Programmet handlade bland annat om  
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hemrehabilitering, trygghetsboende och regionbildningen. 
Dagen var mycket givande och genomförs nästa tillfälle i Emmaboda. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 43 
 
Önskemål informationsdag 
Fråga av Sven-Erik och Kennert Artebrant om att bjuda in läkaren och 
föreläsaren Yngve Gustavsson som deltar i Tv- serien ”Bästa hem- 
tjänsten i Sverige.” Förslag på datum blev den 3 oktober 2017. 
 
Beslut 
Ann-Sofie Lagercrantz samordnar kontakter med föreläsaren. 

§ 44 

Övriga ärenden 
Balansera mera- kampanj Socialstyrelsen 
Är tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – är en nationell 
kampanj som pågick den 3–9 oktober 2016. Kampanjmaterialet går fort- 
farande att beställa och ladda ner.  
Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en 
fallolycka och cirka 1 000 personer dör.  
Många av de här olyckorna går att förhindra. Med enkla balansövningar och 
genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas 
 i vardagen.  
 
Inbjudan till medverkan seniorevent 
För tredje året i rad arrangeras en mässa för seniorer och 
pensionärer i Kalmar och Guldfågel Arena den 20-21 februari 2017, 
kl. 10-00-16.00. Lill-Babs och Bodil Jönsson medverkar. 
 
Lokaler att hyra 
Här kommer en sammanställning av lokaler som föreningar kan hyra.  
Det finns både föreningslokaler och kommunala lokaler i listan. 
Sammanställningen finns även hos Kontaktcenter. 
Dokumentet uppdateras under våren.  

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentation. 

§ 45 

Sammanträden 2017 
Plats: 
Sammanträdeslokalen Magistern, Storgatan 35B, Kalmar. 
Tid: 
Kl. 13:00-16:00 
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Datum: 
Torsdag 2 mars 
Onsdag 24 maj 
Onsdag 13 september 
Torsdag 30 november 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 46 
 
Nästa sammanträde 
Torsdagen 2 mars, kl. 13.00-16.00 
Plats. Magistern 

§ 47 
 
Avslutning 
1:e vice ordförande Kennert Artebrant förklarar mötet avslutat och 
tillönskar alla i rådet en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
 
 

 



 

NEWS55 SENIORMÄSSA 2017  
KALMAR 

I  S A M A R B E T E  M E D  P R O  O C H  S P F  S E N I O R E R N A 
GULDFÅGEL ARENA den 20-21 februari 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Förra årets succé med 
Seniormässan, nu även 2017 
 
För tredje året i rad arrangeras en mässa för seniorer och 
pensionärer i Kalmar och Guldfågel Arena under ledning av 
News55 Seniormässor (tidigare Seniorevent). Här finns en 
unik möjlighet att som utställare samtala med och 
inspirera tusentals invånare i kommunen. 
 
Kategorier på mässan: Resor & Turism, Hälsa & Träning, 
Hem & Fritid, Vård & Omsorg, Ekonomi & Juridik, Region & 
Kommun, Nöje och Boende. 
 
Information om mässans utställare går ut via distriktens 
pensionärsförbund PRO och SPF Seniorerna. News55 
annonserar i lokalpress och via News55:s egna kanaler. 
 
 

OM MÄSSAN 
 
Varje mässa har en eller flera populära artister och 
inspirerande föreläsare. Programvärd är medieprofilen 
Artur Ringart, grundare av News55, som håller i intressanta 
paneldiskussioner och samtal kring aktuella och ämnen 
med lokala aktörer. Nytta och nöje i en inspirerande 
kombination! 
 
Öppettider 10.00 – 16.00, fri entré! 

Plats Guldfågel Arena, den 20-21 februari
   
   

 

 
Lill-Babs är en av våra återkommande artister på våra mässor 

 

 

Bodil Jönsson håller i inspirerande föreläsningar och varit mycket 
uppskattad bland våra besökare 

 
 



 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
VÅRA MONTRAR 
 
Som utställare kan ni välja mellan två monterlösningar på 6 
m2 respektive 4 m2. I paketet ingår heltäckande matta, 
skärmvägg, eluttag, internet med wifi, ståbord och stol. 
Har ni andra önskemål än det vi erbjuder i vårt 
standardpaket kontakta vår utställningsansvarige. 

MONTER 6 M2 MONTER 4 M2 

Bredd:  3.0 m  Bredd:  2.0 m 
Djup:  2.0 m Djup:  2.0 m 
Höjd:  2.3 m Höjd:  2.3 m 
 
1 dag:  10 500 kr 1 dag:  8 500 kr 
2 dagar:  16 000 kr 2 dagar:  13 000 kr 
 

 
Samtliga belopp exklusive moms. Betalningsvillkor: 
Hälften av totalbeloppet faktureras vid bokningstillfället, 
resterande belopp faktureras 30 dagar före mässans 
startdatum. Bokningar gjorda mindre än 30 dagar före 
mässan faktureras på hela summan med 10 dagar netto. 
 

 

TILLÄGGSPRODUKTER 
 
Scenmedverkan – 2 000 kr / dag och tillfälle 
Vill ni arrangera ett föredrag eller föreläsning på mässan 
har ni möjlighet att boka upp er medverkan på scenen. Vi 
marknadsför ert scenprogram i alla våra 
kommunikationskanaler. Ni får 20 minuter till ert 
förfogande på scenen under ledning av vår moderator 
Artur Ringart, som även kan coacha eller ge er vägledning 
för bästa utfall av er scenmedverkan. 
 
Mässpåse – 3 000 kr 
Garanterar er om att samtliga besökare på mässan tar del 
av er informationsmaterial eller erbjudande. Med 
mässpåsen bipackar vi ert material och delar ut till mässans 
alla besökare vid ingången. 
 
Mässtidning 
Vi erbjuder även annonsering i vår mässtidning på varje 
mässa. Kontakta utställningsansvarige för priser och 
information. 
 

BOKA EN PLATS 
 
Kontakta vår utställningsansvarige eller boka direkt på 
vår sajt news55.se/event 
 
Robert Karlsson 
0706-11 38 28 
robert.karlsson@news55.se 
 

 
 
 

 
 
 
 

 NÅGRA AV VÅRA UTSTÄLLARE UNDER ÅREN 



Föreningslokaler, tillfälliga möteslokaler 2015-05-26 justerad 2016-05-20/Kaja Holmström 
 

 
 Lokal/Adress Antal 

platser 
max 

Teknisk utrustning 
White board, blädderblock, 

OH-projektor, video, 
kaffeautomat etc. 

Tillgång till 
grupprum. Om ja, 
ange antal platser 

Övrig info om lokalen 
Hörslinga 

Tillgänglighet för 
rullstolsburen 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen P-plats  RWC 

Upplysningar om 
lokalen lämnas av 

Påryd IFK Påryd 
Klubbhuset på 
Mörevallen 

20-25 
 

Blädderblock, TV 
 

Ja 20-25 platser 
 

Ramp finns (300 – 500 kr) 
 

Ordf. Bengt Jansson 
070-559 13 00 

Påryd IFK Påryd 
Sporthallen fysisk 
aktivitet 

    Ordf. Bengt Jansson  
070-559 13 00 

Påryd Påryds Parkförening 
Industrigatan 2 
Bo Lindwall 
Gulltorpsvägen 2 
38850 Påryd 

Dans 
450 
Sittande 
200  
 

Kaffebryggare, spisar, kyl, 
diskmaskin, mikro porslin till 200 
pers. 
stor scen 

 Nej  Entrén och större delen av 
lokalen tillgänglig för rullstols-
buren. RWC lämplig för dans, 
kalas, loppis begravning, mm 
Gratis parkering nära 

Bo Lindwall 
Gulltorpsvägen 2 
38850 Påryd 
911 06 
070-236 14 77 

Halltorp Bjursnäs Bygdegårds 
förening 

   Saknar uppdaterad information Åke Eskilsson 330 74 

Tvärskog Tvärskogs 
Bygdegård 
Betekullavägen 10 
388 93 Ljungbyholm 

100 Projektor, White board, 
DVD, ljud, kök 

Ja, ca 10 platser Hörslinga, tillgängligt för 
rullstolsburen. Hyra 500 kr per 
dag (100 kr för konferensrum) 

Ulf Rickardsson 
ulf@tvarskog.com 
070-628 33 98 
www.tvarskog.com 

Arby Arby 
bygdegårdsförening 

100  Projektor, White board, 
DVD, ljud, kök 

Ja, 15 platser RWC ramp Ingvar Jacobsson  
360 08 
070-249 60 79 

Stensö Stensö fiskeläge 50 Whiteboard, blädderblock, 
datorprojektor VGA HDMI, duk, 
stereo Komplett kök med 
redskap, spis, ugn, micro. 
diskmaskin, kyl. Porslin & glas 
för 50 personer 

Nej 
 

Handikappanpassat. 
Heldag 2500  
Lördag - Söndag 4000 
Fredag - Söndag 4500 
Dygnshyra 4000 ex Månd-Tisd 

Gert Lundgren 
072-008 50 22 

Stensö Falkens Scoutkår  Porslin för 50 personer  RWC hyrafalken@gmail.com 
endast förfrågningar via 
mail 

mailto:ulf@tvarskog.com
http://www.tvarskog.com/
mailto:hyrafalken@gmail.com


Stensö Calmar Windsurfing 
club & Dykarklubben 
Kalmarsund 
 

35 
 

White board, blädderblock,  
OH-projektor, video, tv, stereo 
med cd-spelare, kaffebryggare, 
mikrovågsugn 
 

Ett mindre grupprum 
kan iordningsställas. 
Övrig info om 
lokalen Huset består 
av en entré, toalett, 
större samlingslokal 
på 45 kvm samt ett 
mindre kök. I huset 
finns också duschar, 
bastu, två omkläd-
ningsrum med  
toalett. Huset ligger 
endast ett 30 tal 
meter från vattnet 
och i anslutning till 
huset finns en 
stenbelagd uteplats 
med fasta bänkar. En 
mindre parkering 
finns i anslutning till 
huset. 

Hörslinga Finns ej 
Tillgänglighet för 
rullstolsburen 
Ramp finns ej till huset, tröskel 
vid ingången.  
Toaletterna har en dörrbredd på 
80 cm 
  

Upplysningar om 
lokalen lämnas av: 
Vid intresse av att hyra 
lokalen  
ring 070 615 39 31 
http://www.langviken.se 
Informationen hämtad 
från hemsida, 
uppdaterad information 
saknas. 

Centrum Dansklubben 
Spinnrockarna 
Verkstadsgatan 6B   
Tfn lokalen 42 22 25 

150  Whiteboard, OH-projektor, 
video, dubbel bryggare, 
storbildskanon,  
internet med uppkoppling, 2st 
musik anläggning, 3 omkl. rum 
med 2 duschar i varje. Relax 
med WC, dusch, bastu. 
Automatiskt brand-larm. 
Bredband via Telia. Bredbands 
nät finns i lokalen.  
Stolar och bord för 150 
personer.  

Konferensrum 12 p. 
grupprum med TV 
video, DVD Lekrum.  
Studio 94 m2 egen 
musikanl.  
Stor sal 156 m2 
egen musikanl.CD. 
MD, PC anslutning. 
Hård disk för 
musiken. Headset 2 
st. mikrofon. Filmduk 
i stora lokalen. Går 
att slå samman med 
skjutbar spegelvägg i 
sektioner. Takfönster 
med ventilation. Air-
condition i lokalen. 
Café med kök 2 spis 
utrustad för 80 - 150 

Högtalare för spridning av ljudet.    
Sammanlagt 6 st. WC.  
Godkänd för övernattning 
Anmälan sköts av lokalansvarig 
till brandkåren. 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen, 
1 godkänd RWC.  
1 st. går att använda efter gamla 
regler,  
1 st. WC är förberedd för 
handikapp med låg ramp. 
Hyra Kan diskuteras till vad 
lokalen skall användas till. 

Ingmarie Carlström 
073-322 47 60 
 
Vi jobbar med   
Säker och Trygg 
Förening sedan 2005. 
  
En av Sveriges bäst 
utrustade förenings 
lokal. Känd över hela 
Sverige. 

http://www.langviken.se/


Centrum Lorensbergskyrkan 
Lorensbergsgatan 8 
Café  

150 Mobil projektor + duk, White 
board/blädderblock, ljud. 
Stort fullutrustat kök 

Ett grupprum 50 pers  
Två grupprum 10-15 
pers Ett grupprum 
15-20 pers 

Hörslinga 
Tillgänglighet för rullstolsburen 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen P-plats, RWC 

Expedition 136 77 

Centrum Lorensbergskyrkan 
Lorensbergsgatan 8 
Kyrksalen 

280 
 

All teknisk utrustning finns. Ny 
kraftfull projektor. Fullständig 
mörkläggning Stort fullutrustat 
kök 

Se ovan Hörslinga Tillgänglighet för 
rullstolsburen Entré och lokal 
tillgänglig för rullstolsburen P-
plats, RWC  

Expedition 136 77 

Skälby Skälby loge 40 / 700 Nej Nej Tillgänglig för rullstolsbundna, P-
plats och handikapptoalett 

Lions Karl Högberg,  
070-360 39 81    

Skälby Skälby 4H-gård, 
caféet 

36   Nej Tillgängligt för funktions-
nedsatta. Under lågsäsong 
(oktober - mars) vardagar 
mellan kl.17-19 för 100kr per 
tillfälle 

Tina Burvall vard. 11-15 
237 70  

Getingen Tallhagens 
ScoutkårSjömans-
gatan 2 Kalmar 
  

 70    
Nej 

Tillgång till kök med porslin 
kaffebryggare, spis och 
diskmaskin.Rullstolsramp finns 
till entrén, dock ganska brant. 

Åke Hulthén              
076-860 65 18 
ake.hulthen@telia.com 

Gröndal Kalmar kanotklubb 
 

30 Komplett kök, porslin Projektor, 
ljudanläggning 
 

Nej Hyrs endast ut till medlemmar, 
företag och föreningar 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen Hyra 1 500:- 

Kansli 149 77 
kkk.kansli@telia.com 
 

Berga IFK-Berga 
Bergaviken 12 
39351 Kalmar 

50-60 
sittande 
Max 100  

Blädderblock, projektor, fullt 
utrustat kök,  
 

2 st 10 och 20 pers Ljuddämpningsplattor, 
tillgängligt för rullstolsburen. 
Många parkeringsplatser. 

Ingela 874 75 alt  
Siv 47 23 43 

Berga Grekiska föreningen 
Solvägen 16 B 
(Västerportkyrkans 
lokaler) 

70 Kaffeautomat, kök, tv, musik Ett litet för c:a 5-10 
personer 

Tillgänglighet för rullstolsbunden 
med lite hjälp 

Anton 45 34 40,  
073-261 61 02,  
269 99 

Berga Birgittakyrkan 
Ulfåsasalen,  
Villagatan 2 

150 White board, blädderblock, CD 
dataprojektor, Kök 

  Hörslinga, tillgänglighet för 
rullstolsburen. 

Pontus Eriksson (vaktm) 
42 14 54 

Berga Birgittakyrkan 
Mariarummet, 
Villagatan 2 

30  White board, blädderblock, kök  Se ovan Tillgänglighet för rullstolsburen. Pontus Eriksson (vaktm) 
42 14 54 

Berga Birgittakyrkan  
Kapellgården,  
Villagatan 2 

30  White board, blädderblock, kök  Ja. Två rum med 5-
10 platser 

  Pontus Eriksson (vaktm) 
42 14 54 

Värsnäs Kalmar Golfklubb 30 Projektor 
 
 
 

Nej "Avskiljbart rum med ca 30 
plaster. Till möten går det att 
beställa fika, lunch och middag. 
Pris enligt offert." 

Reception: 
öppet vardagar 8-17  
47 21 11 

mailto:ake.hulthen@telia.com


Lindsdal Folkets hus i 
Lindsdal 

120  Två bärbara handmikrofoner 
samt två headsetmikrofoner. 
Spis/varmluftsugn/ 
diskmaskin 

Mindre rum på övre 
våningen, brant 
trappa, med plats för 
15-20 personer med 
overhead whiteboard 

hörslinga och är tillgänglig för 
rullstolsburna, RWC 

Ingvar Carlsson  
070-297 33 40 

Läckeby Skammelstorp skola 50  White board, blädderblock, OH-
projektor, video, bildkanon  
 

Ja – 10 platser 
 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. RWC.  Tillgång till 
boulebana. Grillplats under tak. 
Hela skolan: 400kr   
Vid fler tillfällen t ex 
kurser/studiecirklar 200 kr/gång  
Endast grupprummet: 200 kr 

Rune Sampson  
Stora Vångerslät 345 
663 00 
070-372 30 02  
rune@sampson.se 
 

Läckeby Läckeby 
bygdegårdsförening 

150  Videoprojektor        (kanon) ca 20 platser på 
övervåningen, hiss 
saknas 

Hörslinga finns Teleslinga. 
Ramp finns för tillgänglighet för 
rullstolburna. RWC finns.           
Ingen utmärkt handikapps-
parkering, men lätt att parkera 
nära rampen. 

070-228 46 36 
k.jonsson_38031@telia.com 

Rockneby Scoutstuga, Motorpet 
Mellan Rockneby – 
Böle 

15  
 

White board 
 

Ja, ca 8 + vindsut-
rymme med bord 
men ej stolar. ca 20 

Ej handikappanpassat 
Hyra ca 300: /dag 
 

Jan Olsson 
070-698 22 83 
 

Rockneby RIK’s klubblokal vid 
Dampevallen 
 

20   Blädderblock, White board, TV 
med box utan kort 

Två omklädningsrum 
med bänkar 
 

Handikapptoalett, 10 cm  
insteg till klubblokal 
 

Robert Engdahl  
070-791 20 51 

Rockneby RIK’s lokal  
Gamla IP,  

  Se ovan  Ej handikappanpassad 
 

Robert Engdahl  
070-791 20 51 

Böle Böle Bygdegårds 
förening, Böle skola, 
ROCKNEBY 

50  Blädderblock, OH-projektor, 
video, två kaffebryggare, 
mikrovågsugn, spis, diskmaskin. 

Nej men skolhuset 
har två skolsalar med 
dörrar emellan.  

P-plats, finns en ramp från inre 
salen där utrymningsväg är 
anordnad. 

Lena Andrén, telefon 
076-893 51 19 eller. 
lethorning@gmail.com 

Fagelhult Fagerhults 
bygdegårdsförening 

55 Fullt utrustat kök med 
kaffebryggare (snabbgående), 
spis, kyl (stor) samt frys, 
mikrovågsugn. Tallrikar, vinglas, 
ölglas o.s.v. för 60 personer. 
OH-projektor, DVD 
Projektor, TV CD 

Nej Hörslinga 
Rullstolsramp vid entré baksidan 
Handikappanpassad toalett 

Leif Johansson 107 75  

Kåremo Kåremo Bygedgård 
Kåremo 
380 30 Rockneby 

90  Videokanon, med möjlighet att 
koppla in t ex en mobil. 
Kök med kaffe-bryggare, kyl, 
spis, micro och fullt utrustat med 
nytt porslin. En stor sal med 
scen 
Snabbdiskmaskin  

 Ramp på framsidan och 
handikappanpassad toalett. 
Uthyrning av bord och stolar till 
ex. utefesten 
Parkering utanför och 2 min till 
bussen som går ofta. 
Hörslinga, mickar och högtalare 

John North 652 03,  
070-422 07 94 
Helena Mallin  
070-322 99 33 
 
 
 

mailto:rune@sampson.se


 
Slakmöre Slakmöre Bygdegård  

tel 680 43 
 

70 blädderblock, OH-projektor, 
video, kaffeautomat/bryggare 
etc. allt finns,  

nej Hörslinga handikapputrustad 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen  
per dygn 700 :-  möten 250:- 

Slakmöre bygdegård 
Sune Axelsson 
681 82 

 
 

 
Kommunala lokaler  
 

Halltorp Halltorpsskolan, 
matsal Gymnastiksal 
(liten) 

70  
 

 Nej Tillgänglig för rullstolsbunden 
Inget av detta finns. Ring för mer 
info. 
 

June Nilsson 
45 22 39 

Hagby Hagbyskolan, 
Matsalen 

100 Ej tillgång till kök. klassrum/max 25 
personer 

Handikappsanpassat, projektor, 
white bord/grupprum 

Eva Tallgren           
45 22 61 

Hagby Möregården 60 Tillgång till litet kök. Grupprum för 10 pers. Handikappsanpassat, Annika Jonsson 45 22 68 
Påryd Björkhaga 

samlingslokal 
75 Tillgång till litet kök.  Handikappsanpassat, 

Inga uppdaterade uppgifter finns 
Madeleine Karlsson  
45 26 20 

Påryd Pårydsskolan 
matsalen 

75 Nej men det går att låna 
projektor.  

Tillgång till klassrum Handikappsanpassat, Gunilla Olausson  

Ljungbyholm Södermöreskolan 
matsalen 

162  All teknisk utrustning 
Ej tillgång till kök. 

Tillgång till klassrum Handikappsanpassat,  Kontaktperson Jörgen 
Folkesson 45 22 16 

Ljungbyholm Södermöreskolan 
aulan 

130,  
 

All teknisk utrustning 
inklusive hörslinga 

Tillgång till klassrum Handikappsanpassat. Christina Wallin-Nilsson 45 
22 00 

Ljungbyholm Södermöreskolan 
lokal anpassad för 
tex dans, teater 

30   Tillgång till klassrum Handikappsanpassat Christina Wallin-Nilsson 45 
22 00 

Ljungbyholm Södermöreskolan 
samlingslokal 

30 Litet kök, Tillgång till klassrum Handikapsanpassat. Christina Wallin-Nilsson 45 
22 00 

Ljungbyholm Södermöreskolan 
konferensrum 

12 Whiteboard, datorinkoppling Tillgång till klassrum  Christina Wallin-Nilsson 45 
22 00 

Ljungbyholm Kommundels-
förvaltningen 

40 Smartboard, datorinkoppling, 
ej tillgång till kök. 

 Handikappsanpassat, Lokalen är 
lämplig för sammanträden, 
studiecirkel, föreläsning. 

Ann Gustafsson  
45 29 00 eller  
Ann-Christine Kittel-Olsson 
45 29 04 

Smedby Träffpunkt  
Smedby Gård 
Ebbetorpsvägen 1 
 

10-12 Möjlighet att koka kaffe Nej Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Ljudanläggning, 
RWC, Lokalen är ej helt avskild 
personal går förbi för att komma till 
äldreboendet o grupplokaler 

Personal träffpunkten  
45 35 37  
Bokas av 
Omsorgsförvaltningen 



Smedby Smedby fritidsgård    Handikappanpassat 45 07 32 
Trekanten Trekantenskolan, 

matsal Magister 
Haralds väg  2 

80  Nej Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
Projektor, RWC Ej hörslinga 

Trekantenskolan 
Vaktmästaren  
076-785 96 19 

Trekanten Metropolen,Fritids-
hem, Fritidsgård 
Nya vägen  

40 Kök Ja, 10 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
RWC Ej hörslinga 

Trekantenskolan 
Vaktmästaren  
076-785 96 19 

Rinkabyholm Rinkabyholms f-gård    Handikappanpassat 45 07 32 
Rinkabyholm Träffpunkt Mjölkörten 

Mjölkörtsv 4 C 
10-12 Lokalen är en lägenhet med 

kök. 
 Entré och lokal är tillgänglig för 

rullstolsburen. 
RWC 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Rinkabyholm Rinkabyholms Försk. 
Rinkabyholmsv 68 

50 Smartboard, projektor 10-12 grupprum Allt i ett plan, inga trösklar/trappor 
RWC 

Hildur Brorsson 
45 21 70 

Centrala Hamnsalen , 
Kulturskolan 
Skeppsbrogatan 6 

80 Projektor, kanon 
 

många Ok  
ingen hörselslinga 

Björn Johansson  
45 06 90 

Centrala Gymnastikhall Tullen 25  Ljudanläggning nej ramp Björn Johansson  
45 06 90 

Centrala Måsen  
Skeppsbron 9  

30  1 ramp Björn Johansson  
45 06 90 

Centrala Ungdomshuset UNIK  Projektor Grupprum (6 platser) Handikappanpassat 45 07 32 
Centrala Träffpunkt TIC-huset, 

entréplan 
Trädgårdsgatan 20 

50 Kafékök samt trinettkök 
Porslin till 48 personer 

Ja, om vikvägg dras för 
plats för 10 + se nedan 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
Ljudanläggning, RWC 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Centrala TIC-huset 1 vån 
Lilla rummet 
Trädgårdsgatan 20 
 

10-12 Trinettkök 
 

 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Kan behöva hjälp 
med hissdörr och vanliga dörrar 
dessa måste hållas upp manuellt. 
RWC  

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 
  

Centrala TIC-huset 1 vån  
Salen  
Trädgårdsgatan 20 
  
 

24 Trinettkök, AD hjälpmedel 
kan ordnas 

 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Kan behöva hjälp 
med hissdörr och vanliga dörrar 
dessa måste hållas upp manuellt. 
RWC  

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 
 

Centrala Röda Ladan 2:a 
våningen. 
Ovanför Katthemmet 

150 Kök med utrustning för 75 
personer, ljudanläggning. 

Kök med utrustning för 
75 personer, 
ljudanläggning. 

Går ej att hyra fredag kväll till 
måndag morgon 
Hiss saknas 

Kultur och fritids-
förvaltningen Boknings-
centaralen, Tomas Akthagen 
450701 eller Anna Fransson 
45 07 02 
 

Centrala Grupprum 
Kalmar stadsbibliotek 
Tullslätten 4 

4 Wifi 4 Förtäring kan beställas dagtid i 
Café Biblan. 

Receptionen/ 
informationen 
0480-45 06 30 



Centrala Grupprum 
Kalmar stadsbibliotek 
Tullslätten 4 

10 Wifi, whiteboard 10 Förtäring kan beställas dagtid i 
Café Biblan. 

Receptionen/ 
informationen 
0480-45 06 30 
 

Centrala Samlingssal  
Kalmar 
Stadsbibliotek 
Tullslätten 4 

70 White board, blädderblock, 
OH-projektor  
 

Nej Tillgänglig för rullstolsburen, P-
plats; WC Hörslinga finns 
Passerkort erfordras och kvitteras 
ut vid  biblioteksexp.Förtäring kan 
beställas dagtid i Café Biblan. 

45 06 30 eller 
45 06 02 

Centrala Kalmar Teater 
Stora scenen 
Larmtorget 

320 Blädderblock, OH-projektor, 
kanon trådlöst internet, ljud 
ljus 

Teatercaféet max 120, 
Klubbrummet max 60 
Muren max 30 samt 2 
mötesrum 10+10 pers. 

Tillgänglighet för rullstolsburen 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen RWC. Hörslinga 

Kalmar Teater Jörgen Astner  
45 06 29,  
070 661 66 03 

Centrala Kalmar Teater 
Teatercafet 2 rum 
Larmtorget 

120+50 Blädderblock, OH-projektor, 
kanon, trådlöst internet   

 Ja. Se ovan Tillgänglighet för rullstolsburen 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen RWC 

Kalmar Teater Jörgen Astner 
45 06 29, 
070 661 66 03 

Centrala Kalmar Teater 
Klubbrummet 
Larmtorget 

60 White board Blädderblock, 
OH-projektor, Kanon Trådlöst 
internet   

 Ja. Se ovan Tillgänglighet för rullstolsburen 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen RWC 

Kalmar Teater Jörgen Astner 
45 06 29,  
070 661 66 03 

Centrala Kalmar Teater 
Muren Larmtorget 

30 Blädderblock, OH-projektor, 
Kanon, trådlöst internet 

 Ja. Se ovan Tillgänglighet för rullstolsburen 
Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen RWC 

Kalmar Teater Jörgen Astner 
45 06 29,  
070 661 66 03 

Centrala Vasaskolans, matsal 
Germunds-gatan 7-
11 

200 Data Projektor med 
anslutning till dator samt 
projektorduk 
OH-projektor 

Nej. 
Möjlighet att låna 
klassrum i närliggande 
lokaler finns. 

Entré för rullstolsburen finns via 
hiss som öppnas med nyckel till 
matsalen, P-plats, Wc,  
RWC Tillgänglig efter kl. 15.00 

Lennart Svensson,  
45 33 32 
070-534 91 40 

Centrala Träffpunkt Stensberg 
Ståthållaregatan 35 
  

50 Kök, OH och White board 
kan tas dit vid behov 

Rum på vån 4 som kan 
användas som grupp 
rum 8 – 10 platser 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. P-platser RWC 
Ljudanläggning, Tv med Dvd 

Personal träffpunkten   
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Centrala Samlingssalen 
Stensberg 
Ståthållaregatan 35 

150 Teleslinga, OH, Whiteboard, 
Dator, kanon, mic. myggor 

Man kan använda 
träffpunkten som 
grupprum samt vån 4 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
P-plaster RWC 

Vaktmästare Stensberg 45 
36 78, träffpunkten 45 36 80 

Centrala Träffpunkt Gullregnet 
Johan III:s g 4 A 

42 Litet kök möjlighet att koka 
kaffe 

 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. RWC 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokning Omsorgen 

Centrala Träffpunkt TIC-huset 
entréplan 
Trädgårdsgatan 20 

50 Kafékök samt trinettkök 
Porslin till 48 personer 

Ja, om vikvägg dras för 
plats för 10 + se nedan 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
Ljudanläggning, RWC 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Centrala TIC-huset 1 vån 
Lilla rummet 
Trädgårdsgatan 20 
  
 

10-12 Trinettkök 
 

 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Rullstolsburen 
person kan behöva hjälp med 
hissdörr och vanliga dörrar, dessa 
måste hållas upp manuellt. RWC  
 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 
  



Skälby Röda Ladan 2:a 
våningen. 
F.d. 
Kalmarsundsdansarn
as lokal  

150 Kök med utrustning för 75 
personer, ljudanläggning. 

Kök med utrustning för 
75 personer, 
ljudanläggning. 

Går ej att hyra fredag kväll till 
måndag morgon 

Kultur och fritids-
förvaltningen 
Bokningscentaralen Tomas 
Akthagen 45 07 01, Anna 
Fransson 45 07 02 

Centrala TIC-huset 1 vån  
Salen  
Trädgårdsgatan 20 
  
 

24 Trinettkök, AD hjälpmedel 
kan ordnas 

 Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Rullstolsburen 
person kan behöva hjälp med 
hissdörr och vanliga dörrar, dessa 
måste hållas upp manuellt. RWC  

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 
  

Djurängen Djurängsskolan, 
matsal 
Kungsgårdsv 51 

100  Nej Handikappentré, parkering på 
gatan. 

Ronny Nilsson 
070-207 30 51 

Oxhagen Samlingssal 
Oxhagshemmet 

125 
 

Kafé kök Ja, man kan använda 
träffpunktens rum som 
grupprum  för 8 pers. 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
Ljudanläggning, RWC 

Träffpunkt Knuten  
45 36 23 

Oxhagen Träffpunkt Knuten 8  grupprum  Träffpunkt Knuten 0480-
453623 

Oxhagen Studierum 
Oxhagshemmet 

10    Träffpunkt Knuten  
45 36 23 

Funkabo Träffpunkt Skölden 
Väpnaregatan 10 
 

10-15 Kök Ja, två mindre rum 
med plats för 5 och 10 
personer 

Vanlig toalett, Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Funkabo Funkabo fritidsgård    Handikappanpassat  0480-45 07 32 
Funkabo Östra Funkaboskolan 

Jägarevägen 1-3 
150 En stationär dator och 

projektor och ljud-utrustning. 
WiFi Trådlösa mikrofoner om 
så önskas.  

Musiksal. Grupprum 
finns 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. Ljudanläggning, 
RWC 

Camilla Bäckman   
45 32 02 

Funkabo Östra Funkaboskolan 
Jägarevägen 1-3 

250  Kan utrustas tillfälligt med 
kanon och dator (rätt gammal 
HP) samt bärbara 
mikrofoner. Ljudanläggning 
med skapligt tryck. WiFi. 

Matsalen  Camilla Bäckman    
45 32 02 

Funkabo Östra Funkabo 
skolan Jägarev 1-3 

16 Stationär dator och projektor 
och WiFi. 

Hemkunskapsalen  Camilla Bäckman   
45 32 02 

Berga Träffpunkt Skogsrået 
Drottning Blankasv 9  
Berga centrum 

10-15 Kök Ja, två med plast för 8 
personer 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
RWC 

Personal Träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Berga Matsalen Skogsrået 90 Kaffe m bröd kan beställas Träffpunkten kan 
använda som 
grupprum 3 mindre rum 
8pers./rum 
 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
RWC 

45 37 61 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 
 



Berga Förskolan Trollet 
Klunkensbacke10  
konferensrum 

14 White board, OH, dator, 
bildkanon 
Möjlighet att brygga kaffe 

Nej Handikappsanpassat Lokalen är 
främst lämplig för möten eller 
studiecirklar. Storleken på rummet 
begränsat för rullstolsburen vid 14 
deltagare P-plats 

Marie Nevrup Nilsson 
45 31 36 

Norrliden Träffpunkt 
Norrlidshemmet  

10-20 Kök Flera rum som även 
kan avdelas till mindre 
(8–15) 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen.Ljudanläggning, 
RWC 

Personal träffpunkten 
45 35 37 

Norrliden Nova fritidsgård    Handikappanpassat ej RWC 45 07 32 
Lindsdal Lindsdals fritidsgård, 

samlingssal, scen 
   Handikappanpassat 45 07 32 

Lindsdal Sjöängsskolan 
Önnemovägen 17 

    Bokning 45 24 16 

Lindsdal - konferensrum 10 White board Klassrum, 25 pers. Entré för rullstol finns Bokning 45 24 16 
Lindsdal - matsal 200  Klassrum, 25 pers.             -”- Bokning 45 24 16 
Lindsdal - klassrum 25 White board/ smartboard              -”- Bokning 45 24 16 
 - gymnasikhall 150               -”- Bokning 45 24 16 
Lindsdal Träffpunkt 

Frikadellen 
Förlösavägen 6 

60 Kök Ja, plats för 8 – 10 
personer 

Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. 
RWC, ljudanläggning 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Läckeby Åby Läckebyv 10 150 OH, videokanon Matsal Ramp och WC finns Liselott Bonnier, 45 24 80 
Läckeby Träffpunkt Äringen 

Åbygatan 12 
  

30 Kök Ja plats för ca 6 
personer 

Entré och lokal är tillgänglig för 
rullstolsburen.  
RWC 

Personal träffpunkten 
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

Rockneby Träffpunkt Ekåsen 
Östra Dampeg. 9 

20-30 Kök   Entré och lokal tillgänglig för 
rullstolsburen. RWC 

Personal träffpunkten  
45 35 37 Bokas av 
omsorgsförvaltningen 

 



Siffror om omsorgen i 
Kalmar 



Omsorgsnämndens mål för 
verksamheten 

Aktuella mål 2016 2015 
Trivsel i lägenhet 72 % 68 % 
Trivsel i gemensamma utrymmen 65 % 60 % 
Trivsel med utemiljön 66 % 64 % 
Sociala aktiviteter 56 % 44 % 
Utevistelse, vård- och omsorgsboende 52 % 49 % 
Nöjdhet, vård- och omsorgsboende 81 % 79 % 
Nöjdhet, hemtjänst 90 % 90 % 
Aktuella genomf.planer i hemtjänst 84 % 59 % 



Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 

Resultat, urval 



Vilka har svarat på enkäten? 

• 580 personer med hemtjänst i Kalmar 
tillfrågade (61,6 procent har svarat) 

• 199 personer i vård- och omsorgsboende i 
Kalmar tillfrågade (51 procent har svarat) 
 

 



Sammantagen nöjdhet 

Hemtjänst 
• 90 procent är sammantaget mycket eller 

ganska nöjda med sin omsorg (90 procent 
för 2015) 

Vård- och omsorgsboende 
• 81 procent är sammantaget mycket eller 

ganska nöjda med sin omsorg (79 procent 
för 2015) 

 
 



Bemötande 

Hemtjänst 
• 98 procent upplever att de alltid eller oftast 

får ett bra bemötande (97 procent för 
2015)  

Vård- och omsorgsboende 
• 96 procent upplever att de alltid eller oftast 

får ett bra bemötande (95 procent för 
2015) 

 



Inflytande 
Hemtjänst 
• 86 procent upplever att personalen alltid eller 

oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras (86 procent för 2015) 

Vård- och omsorgsboende 
• 83 procent upplever att personalen alltid eller 

oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras (74 procent för 2015) 

 



Trygghet 
Hemtjänst 
• 87 procent upplever att det känns mycket tryggt 

eller ganska tryggt att bo i eget boende med stöd 
från hemtjänsten (88 procent för 2015) 

 *2 procent upplever otrygghet (3 procent för 2015) 
Vård- och omsorgsboende 
• 91 procent upplever att det känns mycket tryggt 

eller ganska tryggt på deras vård- och 
omsorgsboende (87 procent för 2015) 

   *Ingen upplever otrygghet. (4 procent för 2015) 



Fler resultat att reflektera kring 

• Trots bilden i media: 85 procent av 
hemtjänsttagarna upplever att personalen 
alltid eller oftast kommer på avtalad tid (85 
procent för 2015) 

• Årets förbättrare: 56 procent upplever att 
de är nöjda med erbjudna aktiviteter på 
deras vård- och omsorgsboende (44 
procent för 2015) 

 



Socialstyrelsens 
enhetsundersökning 

Resultat, urval 



Genomförandeplaner 

Hemtjänst 
• 84 procent har en aktiv genom-

förandeplan (59 procent för 2015) 
Vård- och omsorgsboende 
• 97 procent har en aktiv genomförandeplan 

(93 procent för 2015) 
 
 

Fokus 2017: 
Delaktighet 

och 
digitalisering 



Arbetsmiljöverkets inspektion 



• Inspektion ergonomi och systematiskt 
arbetsmiljöarbete (nationellt) 

• Granskningsperiod september – oktober 
• 6 boenden, 6 hemtjänstgrupper 
• Intervjuer med personal 
• Återrapportering 15 februari 

 



Utfall positivt 

• Hem- och boendeteam 
• Ordning och reda på förvaltningen 
• Arbetshjälpmedel 
• Snabb tillgång till och samarbete med 

rehab-personal  
• Handledning och stöd för demens 



Utfall brister 

• Tillbudsrapportering 
• Förflyttningsutbildning 
• Riskbedömning vid nya omsorgstagare 
• Handtvättsställ på två boenden 
• Vissa enheter ”kringtid” i hemtjänst 
• Enhetschefernas arbetsmiljö 

 



Kalmar kommuns 
medarbetarenkät 
Förvaltningsövergripande  

resultat, urval 



Vilka har svarat på enkäten? 

• 1204 anställda inom omsorgen i Kalmar 
kommun tillfrågade (863 personer, nästan 
72 procent har svarat) 
 

 



Arbetsmotivation 

• Cirka 94 procent tycker att deras jobb är 
meningsfullt och är intresserade av sitt 
arbete. 



Arbetsgemenskap 

• Cirka 90 procent upplever att man får hjälp 
och stöd av sina kollegor när man behöver 
det. 

• Cirka 83 procent tycker att de har roligt på 
jobbet. 
 

 



Medarbetarskap 

• Cirka 94,5 procent vet vad som förväntas 
av dem som medarbetare 

• Cirka 73 procent upplever att man kan 
påverka hur ens arbetsuppgifter ska 
utföras. 

• Cirka 90 procent upplever att man 
förbättrar sin arbetsplats. 
 

 



Nöjd-medarbetar-index 



Socialt Innehåll 
Omsorgsförvaltningen 

. 



Uppdrag från Omsorgsnämnden 
”Utveckla och öka det sociala innehållet på vård och omsorgsboenden” 
Start den 1/3 2016 
 
 
Ny organisation träffpunkter VT 2016. 
 
 
Grundläggande struktur och målsättning för sociala aktiviteter.  

 
 

Hitta och söka aktörer samt frivilliga och skapa en struktur för samarbete. 
Söka samarbete med skolor universitet och andra aktörer som ska fungera  över tid. 
 
Ge förslag på handlingsplan och uppföljning enligt fastställda styrdokument. 



Uppstart 20160301 
 
 
- Hitta befintliga rutiner för träffpunkten och skapa nya. Hitta informationsvägar som mail och 

mötesstruktur med enhetschefer och träffpunktpersonal. 
 
 
- Sett över resursfördelning/personal på alla träffpunkter och kommit med förslag för 2017. 

 
 
- Studiebesök på alla TP (17st) för att inventera behov och se utformning av lokaler samt samtala 

med personal och enhetschefer, besök i andra kommuner gällande Frivilligverksamhet, 
Rönningegården m.fl. för att hitta fler idéer till sociala aktiviteter samt botaniserat i 
omvärldsbevakning kring de som har gott resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning  gällande 
sociala aktiviteter utevistelse och information. 

 



Samarbete organisationer och 
skolor. 

Röda korset:  
Röda Korsets besöksverksamhet har legat ”lågt” på grund av förändringar inom organisationen men 
håller på att byggas upp igen med ny ordförande.  
Matchar intresseområden från omsorgstagare med intresseområden hos frivilliga hos Röda korset. 
 
Lions:  
Finns idag ute på vissa av enheterna och går ut på promenader på t.ex. Skogsrået. De bjuder på fika 
och sångunderhållning. Utlovat att bidra med fika och musikevenemang 6ggr/år. 
 
PRO: 
Studiecirklar planeras tillsammans med PRO för äldre även på boende. 
 
BoU:  
Träffade BoU VT 2016 och påbörjat ett gemensamt projekt där barn från förskoleklass besöker vård 
och omsorgsboende 4ggr/år sedan utvärdering.  9 förskolechefer tillfrågades och 9 tackade JA till att 
vara med!  
 
Kultur och Fritidsförvaltningen: Möte med Johan Gärskog Projektgrupp Ljus på kultur med 
aktiviteter i oktober/november.. 5 konserter genomfördes samt anordnades konserter på kringliggande 
träffpunkter. 
 
 



Kultur och musikevenemang 
Kalmar kulturskola  
Under sommaren 2016 besökt 12 enheter med musik sång/instrumental med PPP. 
 
Kalmar kammarmusik 
Fribiljetter för äldre till konsert den 14/9 Gröna salen. 
 
Länsmusiken i Kalmar 
6 julkonserter under december med musiker från Camerata Nordica. 
 
Byteatern 
Genomfört 5 föreställningar under HT 2016 på fem boenden. ”En stund till”. Planerar fortsatt 
samarbete 2017. 
 
Kalmar Folkdanslag 
Besökt ett par av våra boenden och kommer fortsätta. 
 
Länsmuséet 
Lånar ut minnesväskor till enheterna. 
 
Sammanställt/uppdaterat lista med underhållare och sociala aktiviteter i Gemensammappen Socialt 
innehåll som alla medarbetare kan ta del av. 
 



Utevistelse 
Eldrivna parcyklar finns på boendena. Innan sommaren VT 2016 fick 
enheterna ut en skriven rutin för hantering av cykeln samt informationsblad om 
att den finns tillgänglig på boendet exakta tider. 
 
 
Inventerat vård och omsorgsboenden deras utemiljö och dokumenterat detta 
och skickat vidare till ansvarig på förvaltningen för kontakt med 
respektivefastighetsägare för upprustning. 
 
 
Står skrivet i strukturen för sociala aktiviteter  gällande utevistelse hur det ska 
dokumenteras i genomförandeplanen och följas upp.  
 
 



Djur i vården 
Socialstyrelsen har riktlinjer gällande djur i vården. 
 
Handlingsplan/riskananlys utifrån gällande arbete med djur för personal (ska ändras vid byte av 
personal), omsorgstagare och hygienrutiner ska finnas på respektive enhet. 
 
 
En kvinna med utbildad hund (ej vårdhund) erbjuder besök utomhus på enheterna. Varit på 
Ingelstorpsvägen ska till Ekåsen mycket uppskattat!  
Vårdhund 
 
Under 2017 planeras arbete med vårdhund startas upp det har redan genomförts på boenden i 
Kalmar. 
 
Kalmar hunddagis är på gång att utbilda hundar och ev. kommer detta komma igång under nästa år. 
 
Skälby 4H kommer gärna ut till enheterna mellan oktober-mars då de har lågsäsong. 
 



Hbtq och Jämställdhet 
Tillsammans med Lena Ekström skriver handlingsplan för personal för hbtq inom 
omsorgsförvaltningen. 
 
Personal på TIChuset kommer att utbildas i hbtq samt jämställdhetsfrågor inplanerat datum. 
 
Inventerat män kontra kvinnor på alla TP ser att det finns övervägande kvinnor. 
 
Enkät till män gällande TP fick få svar men tog fasta på svaren. 
 
Planerat Omsorgsförvaltningens aktiviteter under Prideveckan 5-10 oktober. Föreläsningar, 
annonsering och resor till och från föreläsningarna för pensionärerna. 
 
Anordnat fotbollskväll (för att locka män) tre enheter tackade ja mycket uppskattat!! 
 



Teknik och Information 
Teknik 
 
Distribuerat ut Ipad från Kamprad 35 st. Beställning på Ipad till samtliga avdelningarpå boendena. 
 
Nätverksuppkoppling finns nu på alla enheter klart. 
 
Under HT 2016 projekt gällande äldre och användandet av teknik på två boenden. 
 
Information 
 
Utvecklar en App Kalmar Omsorg (Stensberg och Oxhagshemmet) för anhöriga. 
 
Ser över informationsflödet och marknadsföring (skyltning, utskick, hemsida bl.a.) från TP tillsammans 
med Malin Bolander. 
 
 
 



Anhörigstöd 
Skriver struktur för hur anhörigstödet ska se ut i Kalmar kommun.  
 
 
Stödgrupper  
- Utbildad ledare 
- Arbeta med vetenskapliga metoder/arbetssätt samt strukturerat (NKA) 
- Specialistgrupper efter behov 
- Finnas i varje team Norr till Söder 
 
 
Samtalsstöd 
Finnas möjlighet för enskilda samtal under 2017 då en Anhörigstödjare kommer att finnas på plats en 
dag i veckan för samtal per telefon och kan också bokas för enskilda samtal. 
 
 
 
 



Mer på G! 
Ansökan till Kamprad gällande sociala mötesplatser för äldre. 
 
 
Vid Ok start VT 2017 besked nov/dec 2016. 
 
Se över måltidssituationen på boende hur kan vi göra måltiden till en trevlig 
upplevelse? 
 
 
Arbeta vidare med att implementera den nya strukturen för träffpunkter samt 
samarbete mellan träffpunkter boende och andra professioner samt frivilliga och 
övriga aktörer. 
 
 
Under 2017 arbeta med förebyggande arbete gällande fall tillsammans med HSL 
och i detta fall träning som också är en social aktivitet. 



 

Balanser mera 
 

Har du använt årets kampanjmaterial? 

 
Namn Antal % 
Ja 5 83,3 
Nej 1 16,7 

Total 6 100 
  

Svarsfrekvens 
100% (6/6) 
  

 

 

 

  
 

Vad tycker du om årets kampanjmaterial? 

 
Namn Antal % 
Mycket bra 3 50 
Ganska bra 2 33,3 
Ganska dåligt 0 0 
Mycket dåligt 0 0 
Vet inte 1 16,7 

Total 6 100 
  

Svarsfrekvens 
100% (6/6) 
  

 

 

 

 



  
 

Hur tycker du att Socialstyrelsens kampanjmaterial tagits emot av de 
grupper vi riktat oss till? 

 
Namn Antal % 
Mycket intresserade 0 0 
Ganska intresserade 5 83,3 
Inte särskilt intresserade 0 0 
Inte alls intresserade 0 0 
Vet inte 1 16,7 

Total 6 100 
  

Svarsfrekvens 
100% (6/6) 
  

 

 

 

 

  
 

Vilka delar av kampanjmaterialet använder du? 

 
Namn Antal % 
Broschyr 5 100 
Fickfolder 1 20 
Affischer 0 0 
Checklistor 2 40 
Filmer 0 0 
Tipsfrågor 0 0 
Annat 0 0 

Total 8 160 
  

Svarsfrekvens 
83,3% (5/6) 
  

 

 

 

 



  
 

När användes/används kampanjmaterialet? 

 
Namn Antal % 
Under kampanjveckan 4 80 
Vid annat tillfälle, 
nämligen 

0 0 

Både under v. 40 och vid 
annat tillfälle, nämligen 

1 20 

Total 5 100 
  

Svarsfrekvens 
83,3% (5/6) 
  

 

 

 

 

  
 

Både under v. 
40 och vid 
annat tillfälle, 
nämligen 

Uppsökande verksamhet 

  

Har du några synpunkter på den lokala kampanjen eller de aktiviteter som 
genomfördes? 

En eloge till alla som deltog, både föreläsare/ansvariga och besökare, för positiv 
stämning och härligt engagemang! 

Måste göra reklam tidigare
 

Viktigt att ha framförhållning så att det kan planeras i god tid, var kort 
framförhållning i år. 
För att nå ut till fler och de "yngre äldre" tror jag att det 
skulle vara en fördel att ha en större föreläsning/information på en annan plats än 
träffpunkterna.   
 

Tacksam för bättre samordning. Upplevde att framförhållningen inte var den bästa 
för mitt uppdrag. 
 



Vilka förbättringsområden kan du se för en bättre lokal kampanj 2017? 

Optimalt hade varit om informationen till allmänheten hade gått ut tidigare för att få 
ett ännu större deltagarantal.

Jag tror också att vi kan nå ut till en bredare 
"publik" om vi ser över vilka lokaler/mötesplatser vi väljer.

Likaså hade det varit 
bra om vi som varit involverade i kampanjveckan hade haft mer tid för förberedelser 
och möjlighet att arbeta ihop oss bättre.
 

träffas i arbetsgruppen tidigare så att affischer o materialet som ska skickas ut blir 
färdigt tidigare än i år.  

Kort tid till förberedelse. Försöka nå fler åhörare genom att använda andra lokaler 
än Träffpunkterna. 

bättre framförhållning så att alla parter som ska delta får information om uppdrag 
och planering i god tid innan. 

Lite mer framförhållning med material 
 

 

 

 

Är du intresserad av att delta i aktiviteter under kampanjen 2017? 

 
Namn Antal % 
Ja 5 83,3 
Nej 1 16,7 

Total 6 100 
  

Svarsfrekvens 
100% (6/6) 
  

 

 

 

 

  
 



Har du idéer om hur Kalmar kommun kan förbättra sitt arbete för att 
förebygga fallolyckor? 

Kommunens förebyggande arbete där både Seniorlotsen och Rehabenheten har en 
viktig roll tror jag är en bra väg att fortsätta jobba på. Inom omsorgen är det viktigt 
att fortsätta stärka teamarbetet och prioritera de teammöten som vi har där flera 
yrkesgrupper samarbetar för bästa resultat/lösning för den enskilde.
Att även ha 
sådana här kampanjveckor tror jag är ytterligare ett bra sätt att uppmärksamma 
ämnet. Dock hade det varit av vikt att försöka nå ut med kampanjerna till en ännu 
bredare publik, exempelvis genom att hitta olika typer av mötesplatser/lokaler och 
kommunicera med pensionärsföreningarna. 

Marknadsföra Seniorlotsen mer i press
 

Balans- och styrkeskola efter t ex engelsk förebild (samarbete med 
primärvård?).
Sund Smart Stark Senior eller Senior Sport School (finns i Skåne). 

De flesta fallolyckor sker i hemmet. Det är ett stort mörkertal så frågan är hur man 
kommer åt rätt målgrupp som har svårt att lämna hemmet på egen hand. 

Framförhållning!
Har många olika enheter som ska servas och för att kunna 
medverka med 100% krävs det att man får information om tänket tidigt. 
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