
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-07 

Pensionärsrådet 
 

 
 
 

Tid 
Onsdag 7 september 2016, kl. 13.00- 16.00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar  
 
Omfattning 
§§ 24 -34 
 
Beslutande 
Johan Persson (S)  ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Michael Ländin omsorgsnämnden 
Kennert Artebrant  PRO 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Karlsson  SPF  2:e vice ordförande  
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 
Monika Mårdh demensföreningen 

Ersättare 
Christopher Dywik  Södermöre kommundelsnämnd 
Lene Polteg (L) omsorgsnämnden 
Ingrid Lernå PRO 
Sven-Erik Sjöstrand  PRO 
Karin Hjort  SPF 
Sylva Henrysson SPF 
Asta Daleen SPF 
Lennart Runesson RPG  

Övriga närvarande 
Mattias Ask   omsorgsförvaltningen 
Mats Gustafson hamnen 
Rebecka Persson samhällsbyggnadskontoret 
Lena Ekström omsorgsförvaltningen 
Ann-Sofie Lagercrantz  kommunledningskontoret 
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Sekreterare 
 
 
Lena Ekström 
 

Justeras 
 
 
Johan Persson 
ordförande 
 

Kennert Artebrant 
PRO 
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2016-09-07 

 
§ 24 

Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 

§ 25 

Val av justerare 

Beslut 
Kennert Artebrant PRO utses jämte ordföranden att justera dagens protokoll. 

§ 26 

Fastställande av dagordningen 

Beslut 
Pensionärsrådet fastställer upprättat förslag. 

§ 27 
 
Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 12 maj 2016 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 28 

Ordförande informerar 
Kalmar kommun har nu 60 060 invånare. Ökningen beror delvis på nya 
studenter som skriver sig i Kalmar. 
 
Lägenheter 
Förra året byggdes 1000 nya lägenheter, 1300 lägenheter är just nu i  
produktion. 
Nya Attefallshus planeras i Påryd. I första skedet söks bygglov för 6 stycken hus 
men förberedelser görs för 10 hus. Husen är på 25 kvadratmeter och har dusch, 
toalett och kök. Hyresgäster blir personer med permanent uppehållstillstånd. 
 
Simhall 
Planering av simhall har bland annat skett genom bred medborgardialog med 
2500 kalmarbor. Den nuvarande simhallen går inte att bygga ut. 
Diskussionerna gällande placeringen av simhallen har handlat om områdena 
Snurrom och Tallhagen. Samtalen har visat att Snurrom har stöd i 
medborgardialogen bland annat då det gäller transporter till och från  
Snurrom. Framöver finns planer på ny idrottshall och då finns Tallhagen som 
alternativ i diskussionerna. 
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Kalmar slott 
Kalmar slott visar höga besökssiffror sommaren 2016. Mycket uppskattade 
aktiviteter har varit Pippi Långstrump, kungligt kul på barnens slott 
och Duran och Mollans allsångsshow. 
En stor om- och tillbyggnad av det befintliga Byteatern i Kalmar hamn, 
i universitetets omedelbara närhet.  
Ett nytt teaterhus med utökad verksamhet ger inte bara mer teater på plats. 
Det skapar främst möjligheter för fler produktioner vilket kommer att  
gynna hela Kalmar län. 
 
Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 29 

Omvärldsspaning 
 
Rapport från hamnen 
 Mats Gustafson  
Hamnen har varit i förändring under 1000 år. I hamnen sker en omfattande 
modernisering av maskinparken. 
Utvecklingsplaner finns för framtiden med utfyllnad och farledsutveckling. 
Stort engagemang hos personalen gör hamnen lönsam och en god säker 
arbetsplats. Stor byggnation i området gör att det är trångt och farlig miljö  
men det fungerar men kräver stor hänsyn samt samverkan av alla olika  
företag. 
 
Kalmar Stufveri ändrade namn till Kalmar hamn AB 2007, då den före detta 
hamnförvaltningen och Kalmar Stufveri AB gick samman. 
Kalmar hamn är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. 
Bolaget tillhandahåller hamnanläggningar samt utför hamn-, sjöfarts- och 
logistikrelaterade tjänster. 
 
Verksamhet 
ca 700 fartygsanlöp/ år 
ca 1000 000 ton gods/ år 
viktigast godsslag är petroleum-, skogs-, jordbruks- och övriga bulkprodukter 
200 kunder 
45 miljoner kronor i omsättning 
god lönsamhet 
investerar i genomsnitt 5 miljoner kronor årligen 
 
Hamnanläggningar/resurser 
1 kvadratkilometer hamnområde 
3 km kajer 
8 meters hamndjup som max 
6 kranar 
15 truckar och lastmaskiner 
1 bogserbåt (Pampus) 
7000 kvadratmeter magasinytor 
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En stor om- och tillbyggnad av det befintliga teaterhuset i Kalmar hamn ska 
genomföras, numera i universitetets omedelbara närhet. 

Kan tilläggas att alla är välkomna med ett studiebesök. Tfn: 0480- 451445 
 
Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 30 
Rapport från omsorgen 
Mattias Ask 
I omsorgen arbetar över 1 400 personer, på fler än 30 enheter 
Omsorgsförvaltningen arbetar främst med omsorg för äldre, men också med 
flera personer under 65 år som har mer eller mindre omfattande 
funktionshinder. 
1 350 omsorgstagare får hjälp/stöd varje dag. 

Kommentar på tidningsartikel vård- och omsorgsboende. 
I artikeln var det mycket fokus på Ingelstorpsvägen 1 i Smedby. 
Åtgärdspaket framtagit och arbete pågår bl.a larmhantering, -utbildning 
Prioriterat område är ökad struktur och samverkan inom boendet 
Chef med övergripande verksamhetsutvecklingsansvar 
Boendet har ökad bemanning i förhållanden till andra boenden 
 
Semesterplaneringen 
Sommaren 2016 har generellt sett varit lugn. 
Stor konkurrens om vikarier (större arbetsmarknad, mindre årskullar) 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationen. 
 
§ 31 
Rapport från Samhällsbyggnadskontoret 
Rebecka Persson 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, 
lantmäteri, Gis, mätning, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård. 
Kontoret hanterar också bygglovsfrågor där staddmiljö,  
gestaltning och bevarande är viktiga delar. 
Samhällskontoret lämnar också bidrag till anpassning av bostäder så att  
äldre och/ eller funktionshindrade kan bo kvar i sin bostad. 
Kalmar har haft hög inflyttning de senaste 2 åren. Cirka 1230 bostäder  
är i produktion just nu (tom juni). 
Planberedskapen, inklusive detaljplaner som beräknas antas under de tre 
kommande åren är 3 400 bostäder. 
Drygt 3 200 bostäder bedöms färdigställas under perioden 2016- 2019. 
Planeringen gäller  
Linneuniversitetet, Hotellet i Ölandshamnen, Fredriksskans, Gesällen, 
Södra staden, Karlssons äng, Snurrom, Majavallen i Lindsdal,  
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Södra Ljungbyholm samt ny brygga i Norrliden. 
Av de nuvarande 2 800 parkeringsplatserna är det 80 % beläggning. 
Diskussioner pågår om mer flexibel användning av parkeringsplatser för 
allmänheten. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationen. 
 

§ 32 
Övriga ärenden 
Ann-Sofie Lagercrantz 

Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor 
Avstämning om uppdraget som genomförs vecka 40. 
 
Regeringsuppdrag 
Socialstyrelsen har fått Regeringens uppdrag att genomföra en fallkampanj i syfte 
att minska skadorna till följd av fallolyckor. Kampanjmaterial med tips och idéer 
på genomförande kommer att tas fram. 

Syfte med kampanjen: 
- Öka medvetenheten om fallolyckors konsekvenser 
- Öka medvetenheten om fallprevention 
- Uppmärksamma vikten av att förebygga fallolyckor 
- Visa hur man själv kan påverka sin situation för att minska risken för fall 

Inbjudan till länsövergripande presidieöverläggningar 
Presidieöverläggningen genomförs i Västervik den 30 september 2016. 
Kennert Artebrant och Sven-Erik Karlsson deltar i överläggningen. 
 
Uppföljning av sommarens infoblad 
Infobladet har varit bra och önskemål finns att bladet kunde komma  
oftare. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 

§ 33 

Nästa sammanträde 
Onsdag 30 november, kl. 13.00 -16.00 
Plats. Magistern, Storgatan 35 B 

§ 34 

Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 



Framtidens byggande i Kalmar 



• Hög inflyttning de senaste 2 åren 

• Befolkningen ökade med 1 028 pers under 2015 

• 65 975 invånare i kommunen v 35. Ökat med ca 270 

personer sedan årsskiftet 

Det går bra för Kalmar! 



• Cirka 1 230 bostäder är i produktion just nu (tom juni) 

• Planberedskapen, inklusive detaljplaner som beräknas 

antas under de kommande tre åren,  

är cirka 3 400 bostäder 

• Drygt 3 200 bostäder bedöms färdigställas under 

perioden 2016-2019 

Det går bra för Kalmar! 



Linnéuniversitetet 



Hotellet i Ölandshamnen 



Fredriksskans 
200-300 bostäder 



Malmfjärden 
- Life Sure 



Kv. Gesällen 
Cirka 120 bostäder 



Södra staden 
Cirka 900 bostäder 



Karlssons äng 
Cirka 400 bostäder 



Ny brygga i Norrliden 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta bort blå textrutan



Snurrom 
Cirka 200 bostäder  
i produktion 



Majavallen, Lindsdal 
Cirka 70 bostäder 



Södra Ljungbyholm 
Cirka 70 bostäder 



AKTUELLT INOM KALMARS 
ÄLDREOMSORG 



 
• I omsorgsförvaltningen jobbar över 1400 

personer, på fler än 30 enheter.  
 

• Omsorgsförvaltningen arbetar främst med 
omsorg för äldre, men också med flera personer 
under 65 år som har mer eller mindre 
omfattande funktionsnedsättningar.  
 

• Ca 1350 omsorgstagare får hjälp/stöd varje dag.  



Kommentar artikel vård- och 
omsorgsboende 



• Mycket fokus på Ingelstorpsvägen 1. 
• Åtgärdsprogram framtaget och arbete pågår 

bl.a. med larmhantering, -utbildning. 
• Prioriterat: Ökad struktur och samverkan inom 

boendet. 
• Chef med övergripande 

verksamhetsutvecklingsansvar 
• Har redan ökad bemanning jmf med andra 

boenden. 
• Nytt inflyttningskoncept tas fram inför öppnande 

av resterande 18 lgh 1 mars.  



Utveckling vård- och 
omsorgsboende hösten -16 



• Ny satsning: Stärkt social innehåll på vård- 
och omsorgsboende (individuell tid, 
promenader, samtal m.m.) 

• Motsvarar 27 000 arbetstimmar/år. 
• Möjligt genom fullmäktiges beslut om 

ramtilldelning år 2017. Börjar dock redan i 
oktober pga budget i balans.   

• Förslag till nästkommande KPR-möte:  
Information om socialt innehåll.  
 



 
Andra utvecklingsområden vård- och 

omsorgsboende hösten -16 
 
• Specialistundersköterskor- Kvalitet. Pilot 

Jungmansgården.  
• Start av palliativ rådgivningsteam- 

handledning/stöd. 
• Samordnare och planeringsverktyg för 

bättre planering och tydligare struktur. 
 



Kommentar artikel hemtjänst 



• Många hemtjänsttimmar i Kalmar kommun 
jmf med andra kommuner. 

• Planeringsverktyg/samordnare: Besök, 
raster, körtid etc. planeras in  

   i schemat. 
• Beviljad tid kontra utförd tid. 



Utveckling hemtjänst hösten-16 



• Ökad kommunikation, delaktighet och inflytande: 
 - ”Vanguard”-modellen: pilot Lindsdal och Norrliden.  
- ”IBS” – tydliggöra vad som är omsorgstagartid och 
”kringtid”. Först ut är Smedby och Rinkabyholm. 

 
• Förslag till nästa KPR: Individens behov i centrum 

(IBIC).  
 



Frisknärvaro & sjukfrånvaro 



Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
2016 35.33%           
2015 33.97% 32.56% 30.75% 29.43% 28.02% 26.75% 

Frisknärvaro 

Sjukfrånvaro 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

2016 10,61% 10,61% 10,83% 10,12% 9,46% 8,52% 6,32%
2015 9,70% 11,28% 10,87% 9,98% 9,20% 8,20% 6,99%

Sjuklönekostnad 
  Januari - Juli 

2016 5 451 477 kr 
2015 6 100 344 kr 



Uppföljning 
medarbetarperspektiv 



 

• Medarbetarenkät Kalmar kommun 
• Arbetsmiljöverkets nationella inspektion: 
Inspekterar 12 enheter (hemtjänstgrupper 
och boenden) i Kalmar (inkl. Södermöre) 
under hösten med fokus på arbetsmiljön. 
  
      

 
 
 

 
 
 
 
 



Sommaren -16 



• Generellt sett varit lugnt 
• Stor konkurrens om vikarier (större 

arbetsmarknad, mindre årskullar) 



• Alla semestervikarier erbjuds utbildning i 
läkemedelskörkort, förflyttningsteknik, 
dokumentation och får introduktion på 
arbetsplats. 

• 787 ansökningar (41 färre än ifjol) 
• Antal anställda, 415 OMS, 40 Södermöre 
• 45 procent utbildning eller pågående utb. 
• 64 procent födda 1991-98 
• 22 procent män 

 



Sommar 2017 
Kontakt med samtliga semestervikarier om 
fortsatt timvikariat eller nästa sommar;  
Annonser i traditionell tidningsmedia, sociala 
media, infartstavlor, bussar, bio.  
Deltagande på rekryteringsmässor, 
Linnéuniversitetet, gymnasieskolor, 
Kunskapsnavet m.m. 
Film i rekryterings- och introduktionssyfte 
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