
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-03-02 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Tisdag 2 mars 2016, kl. 13:00 – 16:00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar 

Omfattning 
§§ 1-11 

Beslutande 
Johan Persson (S)  ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Gotthild Thagemark  PRO 
Maud Richter  PRO 
Kennert Artebrant  PRO 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Karlsson  SPF 2:e vice ordförande  
Olle Persson  SPF 
Anita Falkestad  SKPF avd 48 
Monika Mårdh  demensföreningen 
Reiner Widäng  RPG 
 

Ersättare 
Per Dahl (M)  kommunstyrelsen 
Christopher Dywik (KD) södermöre kommundelsnämnd 
Lene Polteg (L)  omsorgsnämnden 
Sven-Erik Sjöstrand  PRO 
Asta Daleen  SPF 
Karin Hjort  SPF 
Siri Svensson  SPRF avd 76 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
Mattias Ask   omsorgsförvaltningen 
Ann-Sofie Lagercrantz  kommunledningskontoret 
Lena Ekström  omsorgsförvaltningen 
Leif Holmström  huvudbiblioteket 
Clara Axelsson  Linneuniversitetet/ hälsoinstitutet 
Mikael Lundgren  omsorgsförvaltningen 
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Pensionärsrådet 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-03-02 

 
§ 1 

Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 

§ 2 

Val av justerare 
Beslut 
Maud Richter Pro utses jämte ordföranden att justera dagens protokoll. 

§ 3 

Fastställande av dagordningen 
Beslut 
Pensionärsrådet fastställer upprättat förslag. 

§ 4 
Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 2 december 2015 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 

Ordförande informerar 
Johan Persson ger en översiktlig bild av diskussionerna om höghastighetståg.  
Den planerade höghastighetsbanan, mellan Stockholm och Malmö och 
Stockholm och Göteborg är ifrågasatt utifrån nuvarande diskussioner. 
Planeringen har börjat i fel ände i det här ärendet. Nu är det faktiskt dags för 
regeringen att få lite ordning på projektet som är en gigantisk infrastruktur-
satsning, som kommer att påverka väldigt mycket i landet. Till att börja med 
måste man få en bild av vad det hela kostar. Nu talas det om 400 miljarder.  
Det är viktigt att regeringen sätter ned foten om finansieringen. Att bara 
förvänta sig att landets kommuner ska skriva under avtal för att vara med att 
finansiera ett projekt där det inte finns en prislapp. För Kalmars del är intresset 
och mervärdet av en höghastighetsbana begränsat. Inte blev det större när 
utredningen föreslog en västlig sträckning, där enda stoppet i Småland efter 
Jönköping blir Värnamo. Vårt fokus är järnvägen till Växjö där 
arbetsmarknadsregionen knyts samman. 
 
Befolkningen växte i Kalmar och Karlskrona under 2015. I Karlskrona kan 
ökningen av befolkningen härledas till 90 % integration och i Kalmar var  
50 % av ökningen i samband med integration. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 
2016-03-02 

 
§ 6 

Omvärldsspaningar 
Konsumentrådgivning i Kalmar kommun 
Leif Holmström kommunvägledare 
Information om vilka rättigheter och skyldigheter som vi har som konsument. 
En konsument är en privatperson som köper en vara eller tjänst för eget bruk 
av ett företag. I rollen som konsumentrådgivare är jag opartisk. Jag arbetar 
förebyggande genom att möta olika målgrupper och anpassar informationen 
därefter. Konsumentvägledningen kan informera konsumenter om 
konsumenträtt och ge hjälp vid klagomål i samband med konsumentärenden. 
Konsumentvägledningen i Kalmar kan dessutom ge råd före köp med 
testresultat med mera - men sådan information kan man oftast få även via 
bibliotekets informationsdisk. Problem i samband med konsumentärenden 
löses smidigast med personlig kontakt. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationen. 

§ 7 
Rapport från omsorgen  
Mattias Ask informerar om nuläget i Södermöre.  
Kommundelsnämndens beslut 17 februari 2016: 
”Södermöre kommundelsnämnd ger omsorgsförvaltningen fullt mandat och 
ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och 
sjukvården inom kommundelens geografiska ansvarsområde till och med  
den 1 mars 2017.” 
 
I Södermöre finns kompetensförsörjningssvårigheter och mycket stora 
utmaningar på personalsidan och den kommunala hälso- och sjukvården. 
Exempelvis vid anställning av sjuksköterskor, biståndshandläggare samt 
enhetschefer. Rekrytering av ny kommundelschef pågår. 
 
Södermöres kommundelsförvaltnings enheter integreras fullt ut i 
omsorgsförvaltningens olika enheter. Södermöre kommundelsnämnd är 
fortsatt ansvarig huvudman för verksamheterna. 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef ska fortlöpande informera till  
kommundelsnämnden. 
 
Fjärrstyrning 
Mikael Lundgren omsorgsförvaltningen informerar om digitalisering för god 
omsorg med fjärrtillsyn. Konceptet fjärrtillsyn innehåller 1st router med eget 
sim- kort för datatrafik samt en kamera. Detta innebär att man inte behöver 
använda omsorgstagarens telefon- eller internet- abonnemang. Bägge dessa 
enheter ansluts till 230 v-uttag och placeras i omsorgstagarens bostad. 
Kameran placeras i anslutning till den plats där fjärrtillsynen sker.  
 
Vid särskilda behov kan fler än en kamera, installeras hos samma 
omsorgstagare. Bestäm under vilka tider, fjärrtillsynen skall ske. Detta 
schemaläggs och då går det endast att koppla upp sig mot omsorgstagarens 
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kamera den valda tiden + 30 minuter. Kameran riktas mot omsorgstagaren vid 
tider som omsorgstagaren har önskemål om. 

• När fjärrtillsyn inte pågår så går kameran ner i ett viloläge och vänder 
linsen upp mot taket. 

• Kameran är helt ljudlös. 
• Kameran kan användas i totalt mörklagt rum. 

Exempelvis att tillsyn skall ske klockan 02:00, då har man åtkomst till kameran 
mellan kl. 02:00-02:30. Att det är 30 minuters åtkomst beror på att man har 
behov av att göra mer än en kontroll om omsorgstagaren inte ligger i säng vid 
första kontrollen.  
Gps- larm kan användas för att hantera situationer då omsorgstagare avviker 
från vård- och omsorgsboendet samt i ordinärt boende. Syftet med 
fjärrtillsynen är att öka omsorgstagarens trygghet.  

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 

§ 8 

Upplevd ensamhet hos äldre i särskilt boende 
Clara Axelsson Linneuniversitetet, e-Hälsoinstitutet 
Ensamhet på särskilt boende- förstudie 

Bakgrund till studien 
Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning om hur äldre personer 
uppfattar den vård och omsorg de mottar, på särskilt och ordinärt boende. 
Resultaten från 2014 års rapport tyder på att ensamhet har stor påverkan på 
hur den äldre upplever sin hälsa och den äldreomsorg denne har 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 
Resultaten för Kalmar kommun visar att 29 % av de äldre inte besväras av 
ensamhet, dvs. 71 % upplever att de besväras av ensamhet. Kommunen har 
utifrån resultatet identifierat fem förbättringsområden för vilka handlingsplaner 
ska tas fram, varav ett är ensamhet. Som ett led i arbetet med 
förbättringsområdet ensamhet lämnade Omsorgsförvaltningen i Kalmar 
kommun i uppdrag till e-Hälsoinstitutet att genomföra en förstudie som 
handlar om upplevd ensamhet i vård- och omsorgsboenden. 
 
Syftet med studien var att ta fram ett underlag att ingå i verksamheternas eget 
förbättringsarbete med att stävja ensamhet i särskilda boenden. 
Studiens mål var att: Kartlägga faktorer som enligt aktuell forskning bidrar till 
känslor av ensamhet hos personer i särskilt boende. Att utifrån faktorerna 
diskutera möjliga åtgärder att minska upplevd ensamhet i särskilt boende, 
genom bland annat digitala lösningar. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationen från  
e-Hälsan. 
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§ 9 

Kalmar Seniorevent 2016 
En kort redovisning och utvärdering av KPRs deltagande i 
Seniorevent 2016. Generellt genomfördes eventet väl, men det 
finns stor förbättringspotential då det gäller den samlade 
planeringen och praktiska saker i byggnationen. Totalt sett var 
det bra. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 10 

Nästa sammanträde 
Torsdagen 12 maj, kl. 13.00 -16.00 
Plats. KS- salen 

§ 11 

Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 

 



Ensamhet på särskilt boende 
- förstudie 

2 mars 2016 
 

Clara Axelsson, eHälsoinstitutet 

Presentatör
Presentationsanteckningar




  

Syftet med studien var att ta fram ett underlag att ingå i 
verksamheters eget förbättringsarbete med att stävja ensamhet 
i särskilda boenden. 

 
  

Studiens mål var: 
• Att kartlägga faktorer som enligt aktuell forskning bidrar till 

känslor av ensamhet hos personer i särskilt boende. 
• Att utifrån faktorerna diskutera möjliga åtgärder att minska 

upplevd ensamhet i särskilt boende. 
 



Genomförande 

 
 

 
 

Litteraturstudie 
Databas: OneSearch 
Sökord: Loneliness AND elderly AND ((residential care) OR (nursing home))  
 
82 träffar varav 18 inkluderades i studien 
 
 
Intervjuer 
Fokusgrupper 
3+4 undersköterskor från Berga Backe och Enliden 
 
Individuella intervjuer 
1+1 enhetschefer från Vasallen och Varvet 
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Resultat 

 
 

 
 

Minskar ensamhet 
 
Informella sociala interaktioner 
  
Socialt engagemang  
  
Samhällelig delaktighet 
  
Känslomässig tillfredsställelse 
  
  
 

Bidrar till ensamhet 
 
Förluster 
  
Minskad självständighet 
  
Fysiska försämringar 
  
Kognitiva försämringar 
  
Smärta 
  
Isolering 
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Resultat 

 
 

 
 

”Mycket av den ensamhet som finns kan personalen inte göra något åt” 
 
 
 
Tillhörighet – det egna hemmet 
 
Självständighet – anpassning för den äldre 
 
Sociala aktiviteter – inkludera i vardagliga aktiviteter 
 
Personalens tid – använda den effektivt där värde skapas 
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Presentationsanteckningar




Konklusion 

 
 

 
 

  
Främja social inklusion - inom verksamheten och med det omgivande samhället 
  
Skapa social interaktion - stärka personalen i att stödja de boende som vill interagera 
  
Lyfta sociala aktiviteter - ge dem tyngd och göra dem accepterade i verksamheten 
  
Möjliggöra ”det lilla mötet” - värdeskapande varje dag mellan personal och boende 
  
Stärka personalen - i att tolka signaler och agera vid uttryckt dåligt mående 
  
Insatser för att stärka boendes självkänsla  
  
Insatser för att minska depression och ångest 
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Fortsatt arbete 

Ytterligare studier/projekt/forskning behövs och planeras 
 
Tidsstudie 
Inkludera de boende 
Inkludera verksamheter 
Testa och utvärdera olika lösningar och åtgärder 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar




TACK! 

 
clara.axelsson@lnu.se 

lnu.se/ehalsoinstitutet 



Konsumentrådgivning i 
Kalmar kommun
Jag som konsumentrådgivare hjälper dig att ta reda på vilka rättigheter och skyl-
digheter du har som konsument. En konsument är en privatperson som köper en 
vara eller tjänst för eget bruk av ett företag. I rollen som konsumentrådgivare är 
jag opartisk. Jag arbetar även förebyggande bland annat genom att möta olika 
målgrupper och anpassa informationen därefter.

Öppet köp/Bytesrätt
Att handla på öppet köp betyder att du kan få pengarna tillbaka om du ångrar köpet 
och lämnar tillbaka varan inom en viss tid och i samma den var när du köpte den.

Bytesrätt innebär att du kan lämna tillbaka varan inom en bestämd tid och få en  
annan vara istället eller ett tillgodokvitto. 

Ångerrätt
Om du köper något på distans t.ex. via telefon, internet eller vid hemförsäljning har 
du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige

Fel på varan/tjänsten
Enligt konsumentköplagen/konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att 
klaga på/reklamera en vara/tjänst i 3 år för ursprungliga fel. Alltså fel som du själv 
inte har orsakat. 

Allmänna reklamationsnämnden
Går det inte att lösa tvisten genom att reklamera till företaget och/eller genom råd 
och vägledning från mig som konsumentvägledare, har du som konsument möjlig-
het att pröva din tvist kostnadsfritt hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Behöver jag köpa en produktförsäkring när jag köper en ny TV?
Se först och främst över vad din hemförsäkring täcker. Ett allriskskydd i hemförsäk-
ringen som innebär att all din egendom är försäkrad kan vara 
både ett bättre och billigare alternativ än att teckna 
flera enskilda produktförsäkringar. 



Kontaktuppgifter
Leif  Holmström 
Konsumentvägledare 
Besöksadress: Tullslätten 4 (Huvudbiblioteket) Kalmar  
Box 610, 391 26 KALMAR  
Tfn: 0480-45 00 00 
E-post: leif.holmstrom@kalmar.se

Kvitton
Vid reklamation ska du kunna styrka att du köpt varan i just den butiken, när och till 
vilket pris. Att spara kvittot är det enklaste

Slipp reklam och telefonförsäljning
För att slippa oadresserad reklam sätter man upp en skylt på brevlådan,”reklam, nej 
tack!”

Du kan få en spärr mot direktreklam genom att ringa till NIX adresserat på tfn  
020-55 70 00. För att spärra din fasta telefon mot säljsamtal, ring 020-277 000. För 
att spärra din mobiltelefon mot säljsamtal, ring 077-228 00 00.

Öppettider
Onsdag 15:00 – 18:00, Fredag 9:00 – 12:00.
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