
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-09-15 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Tisdag den 15 september 2015, kl. 13:00 – 16:00 

Plats 
KS-salen, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 83 -  

Beslutande 
Johan Persson (S) Ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Michael Ländin (S) Omsorgsnämnden 
Karl Holst (M) Kultur- och fritidsnämnden 
Kennert Artebrant 1:e vice ordförande PRO  
Gotthild Thagemark PRO 
Maud Richter PRO 
Sven-Erik Karlsson 2:e vice ordförande, SPF 
Asta Dahlén SPF 
Thomas Bergström SPF 
Erland Ström SPRF avd 76 
Anita Falkestad SKPF avd 48 
Monika Mårdh Demensföreningen 

Ersättare 
Lene Polteg Omsorgsnämnden 
Ingrid Lernå PRO 
Sven-Erik Sjöstrand PRO 
Sylva Henrysson SPF 
Siri Svensson SPRF avd 76 
Monika Gyllenlind SKPF avd 48 

Övriga närvarande 
Jerker Pettersson Kalmarsalen 
Björn Strimfors Samhällsbyggnadskontoret 
Mattias Ask  Omsorgsförvaltningen 
Malin Bolander Kommunledningskontoret 
Ann-Sofie Lagercrantz  Kommunledningskontoret 
                           

Sekreterare 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
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Justeras 
 
 
Johan Persson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Bergström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Sammanträdesdatum 
2015-09-15 

 
§ 83 
Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde  
 
§ 84 
Val av justerare 
Beslut 
Thomas Bergström utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 85 
Fastställande av dagordningen 
Beslut 
Punkten förebyggande hälsovård redovisas inte som aviserats vid dagens möte 
utan flyttas till mötet i december. 
Med denna ändring fastställs dagordningen. 
 
§ 86 
Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 13 maj 2015 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 87 
Omvärldsspaning 
Jerker Petersson, verksamhetsansvarig på Kalmarsalen informerar om den 
planerade ombyggnaden av Kalmarsalen som kommer att pågå mellan 21 
december 2015 och 2 april 2016.  Förändringen innebär en rejäl 
kapacitetsförbättring med en ökning av ca 100 platser i Romanhallen, en 
ökning med 150 platser vid middagssittning samt en flexibilitet av 
Romanhallen så att det är möjligt med ståplatser vid konserter och vid ett 
sådant tillfälle skulle Kalmarsalen kunna ta emot 1200 ståplatser samt 288 
sittplatser. Efter ombyggnaden kommer man att kapacitet för 900 platser för 
kongress. Ombyggnationen kommer även att innebära en förbättrad 
tillgänglighet då handikapplatserna kommer att nås via Glasverandan dit man 
tar sig med hiss, en annan förbättring är en liftanordning till scenen vilket 
innebär att människor med rörelsenedsättning tar sig upp på scen betydligt 
enklare jämfört med dagsläget när det endast är möjligt att nå scenen via en 
trappa.  Spiraltrapporna från entréplanet till Romanhallen kommer dock att 
vara kvar med hiss som alternativ. 
 
Glasverandan kommer att vara öppen under tiden som renoveringen pågår.  
Kalmarsalen erbjuder ett digert höstprogram ända fram till den 20 december, 
för mer information om detta se: 
http://www.kalmarsalen.se/?Evenemang=2015-10 
 

http://www.kalmarsalen.se/?Evenemang=2015-10
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§ 88 
Rapport från de länsövergripande presidieöver-
läggningarna 
Sven-Erik Karlsson redogjorde för dagen med dess punkter; det friska 
åldrandet/Margareta Wargelius, från benbrott till inbrott/Bengt Kronblad, att 
resa enkelt/KLT, brukar-patient- och närståendemedverkan/Kalmar läns 
landsting, Jutetjänsten/volontärer på Jutegården Nybro. Överläggningarna 
2016 planeras att äga rum i Västervik 
  
Informationen om frivilliginsatser enlig Jutegårdens modell skapade ett stort 
engagemang och pensionärsrådet önskar en fortsatt dialog med omsorgen och i 
rådet om utformning av frivilliginsatser på träffpunkterna i Kalmar, liksom om 
brukarinflytandet/brukarråd. 

Beslut 
Informationen noteras och presentationerna från presidieöverläggningarna 
bifogas till protokollet. 
 
§ 89 
Ordförande om aktuella läget i Kalmar  
Johan Persson summerar höjdpunkter från sensommaren i Kalmar och lyfter 
fram stadsfestens, Ironmans, Pridefestivalens och stundande skördefestens 
betydelse för regionen och dess identitet.  
 
Vidare redovisar han den positiva utvecklingen med minskad arbetslöshet i 
Kalmar, ungdomsarbetslösheten i kommunen ligger 2 % under riksmedel.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att ställa sig bakom ett 
förslag om att ekonomiskt stötta en professur i data-teknik vid 
Linnéuniversitetet. Kalmar behöver bygga attraktiva forskarmiljöer för att 
stimulera den kompetens som krävs i näringslivet.  
 
Kalmar fortsätter att växa, och den senaste veckan togs två nya spadtag för nya 
bostäder. Dels vid Erik Dahlbergs väg (55 lägenheter) och dels Kajalen med 
sina 15 våningar vid Stensberg (84 hyresrätter). En nyckel i Kalmars fortsätta 
utveckling är att bygga på höjden för att spara grönytor. 
Ca 50 % av inflyttningen till Kalmar sker från utlandet, och många är 
flyktingar. Ledamöter i KPR uppmanas att ta kontakt med asylförläggningarna 
i Kolboda och Helgesbo för att träffa och möta människor som bor där och att 
därigenom bidra till bättre möjlighet till integration ”människa till människa”. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 90 
Rapport från samhällsbyggnadschefen 
Björn Strimfors, stadsarkitekt informerar om planerna för Gesällen och 
Fredriksskans. Arbetet i Gesällen inleddes i januari 2015 och är uppdelat i två 
etapper. Den totala byggtiden för etapp ett beräknas till två år och hela 
området ska stå färdigt senast om fyra år enligt planeringen. 
I den första etappen bygger HSB och Skanska totalt 111 nya hyreslägenheter 
och bland annat en ny livsmedelsaffär.  
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För Fredriksskansområdet planeras upp till 300 bostäder, med varierad 
byggnation och upplåtelseform (hyresrätter ca 50 % /bostadsrätter ca 50 %) 
Enligt tidsplanen sker byggstart 2017. Byggherre är inte klar men en 
markanvisningstävling planeras och för att få en varierad byggnation vill man 
ha minst 5 olika byggherrar. I planen ligger även ny dagvattenhantering och nya 
bryggor i Malmfjärden. Området som berörs är där träningsplaner och 
parkering är idag, Fredriksskansarenan blir kvar i oförändrat skick.  
Det är inga planer på trygghetsboende i området i dag. På frågan om det finns 
planer på trygghetsboenden i Påryd och Rockneby svarar Björn att planerna i 
Rockneby ska återupptas, men det är inget aktuellt i Påryd. 
Thomas Bergström lyfter fram Påryds behov av fler lägenheter för att 
möjliggöra för äldre att sälja sina fastigheter och ändå bo kvar på orten. En 
bättre cirkulation på bostadsmarknaden skulle också stödja en positiv 
utveckling i stort för orten.  
Enligt Johan Persson är det fortfaran svårt med bostadsetablering och 
utveckling på landsbygden, även om investeringsviljan utanför tätorterna har 
vuxit är bankerna fortfarande ganska njugga.  
Andra aktuella arbeten är en förstudie för utvecklingen av Södra 
staden/Rinkabyholm med ett nytt centrum. Det är också i detta område som 
Bovieran har en markreservation för ytterligare etablering i Kalmar. 
Det planeras även en expansion av stadsdelscentra i både Lindsdal och 
Norrliden där man gärna vill ha boende som en del i centrumbildningen. I 
Norrliden finns planer på ytterligare 1500 bostäder, en större livsmedelsbutik, 
förskola och en hälsocentral. För att lyfta fram områdets havsnära läge 
kommer stadsdelscentrat att bindas ihop med kusten genom ett stråk. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet, presentation bifogas protokollet 

§ 91 
Information om MSBs nationella kampanjvecka 
Ann-Sofie Lagercrantz informerar om kampanjveckan som pågår vecka 40. I 
Kalmar erbjuds aktiviteter på träffpunkterna, fria aktiviteter på en del 
träningsanläggningar samt ett studiebesök på Bovieran. Kalmar kommun går ut 
med en annons i lokal media den 28/9. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med programmet för 
Träffpunkterna. 

§ 92 
Information om årligt informationsutskick till Kalmar 
kommuns ålderspensionärer 
Ann-Sofie Lagercrantz informerar om att prisuppgifter och upplägg för ett 
informationsutskick är klart och att ett utkast kommer att tas fram och skickas 
till presidiet för inhämtande av seniororganisationernas synpunkter. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 93 
Rapport från omsorgschefen 
Mattias Ask informerar om förändringar avseende den ekonomiska situationen, 
tillskapandet av en seniorlots, förändringen av träffpunkterna och framtida 
utvecklingsområden. 
 
Ekonomin – fler och fler enheter återrapporterar en ekonomi i balans. 
Förvaltningen arbetar efter en strategi att erbjuda brukare med hög 
omsorgstyngd särskilt boende och därmed minska trycket i hemtjänsten. Detta 
förväntas resultera i både bättre kvalitet i omsorgen för den enskilde och 
samtidigt ett bättre resursutnyttjande för organisationen. 
 
Förvaltningen genomför en översyn av taxor och avgifter. Införandet av en 
differentierad omsorgstaxa ses över. Förslag läggs fram för nya avgifter inom 
den kommunala hälso-och sjukvården from.1/1-16. Från och med årsskiftet 
finns det även förslag på att införa en installationsavgift för trygghetslarm, 
vilket föreslås blir en kostnad som ligger utanför maxtaxan. 
 
Seniorlots – Funktionen, en heltidstjänst har i vissa delar det som tidigare 
benämndes ”Hemma-fixaren” och det är samma person som har den nya 
tjänsten. Det är individer 65 år och äldre som inte har hemtjänst som är 
funktionens primära målgrupp och störst prioritet för funktionen vars primära 
syften är att utföra fixaruppdrag, arbeta fallförebyggande, uppsökande 
verksamhet för 80 år+ och lotsa seniorer rätt i olika frågor. 
 
Träffpunkter - I dagsläget finns ungefär en personal på varje träffpunkt, vid 
frånvaro prioriteras Gullregnet och Frikadellen eftersom det serveras lunch där 
på vardagar.  
 
Då det framkommit en hel del synpunkter angående träffpunkternas öppettider 
under sommaren redovisar Mattias för hur sommaren varit. 
Ledamöter hade uppfattat att verksamheten på Ljungbyholms träffpunkt 
enbart vände sig till boende i det särskilda boendet, frågan vidarebef. till 
Södermöre kommundelsförvaltning.  
 
Mattias redovisar även för de statliga tillfälliga stimulansmedlen under perioden 
2016-2018. För Kalmars del handlar det om 6,4 miljoner kr och innebär 
satsningar på extra bemanning vid särskilda behov i särskilda boenden, 
utveckla det sociala innehållet, bättre uppföljning av beslut, rehabiliterande 
förhållningssätt, digitalisering av social dokumentation samt dietist. 
 
SPF saknar insatser kring munhälsan, men för övrigt ser det bra ut. 
PRO betonar vikten av erfarenhetsöverföring och överföring av tyst kunskap 
mellan personal på träffpunkterna. Många besökare upplever att ny personal 
inte har den förförståelse för enskilda människors situation och behov som är 
önskvärd. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet, presentation bifogas protokollet 
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§ 94 
Nästa sammanträde 
Onsdagen 2 december kl. 13.00 – 16.00 
Plats: KS-salen, Stadshuset 
 
§ 95 
Avslutning 
Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 

 
 

 













Omsorgen i Kalmar 

Pensionärsrådet,  

15 september 2015 



Ekonomin – just nu 



Personalkostnader 
• Fler och fler enheter har ekonomisk balans. 

• Avvikelsen mellan riktpunkt och förbrukning minskar, för 

hela förvaltningen. 

• Antalet hemtjänsttimmar minskar 

• Efter augusti, resultat om ca +2 miljoner. 
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Riktpunkt

Förbrukning 2014

Förbrukning 2015



Träffpunkter 



Nuläge 

• Bemannat med ungefär en personal på varje träffpunkt. 

• Vid frånvaro prioriterar vi att ha öppet på Gullregnet och 

Frikadellen där det serveras lunch av träffpunktens 

personal måndag - fredag. 

 



Öppettider under sommaren 

• Antalet besökare minskade endast marginellt under 

sommaren. Störst skillnad på TIC-huset, till stor del på 

grund av att pensionärsorganisationerna håller 

sommarstängt.  

• På vissa träffpunkter behövdes en förändring mot 

tidigare år under sommaren. I dessa fall hade 

personalen en dialog med besökarna, de flesta tyckte 

det var bättre att ha helt stängt än att ha någon dag 

öppen här och var.  



Förändring i öppettider 
Träffpunkt 2015 2014 

Ekåsen (Rockneby) Stängt 4 veckor Öppet en dag i veckan, hela sommaren 

Äringen (Läckeby)* Stängt tre veckor, övriga veckor 

reducerad öppettid – öppet 2 dagar 
istället för 3 dagar 

Öppet två förmiddagar, hela sommaren 

Skölden (Funkabo) Stängt 4 veckor Stängt 1 vecka, 3 veckor reducerad 
öppettid – öppet 2 dagar i veckan 

Knuten (Oxhagshemmet) Stängt 4 veckor Stängt 1 vecka, 3 veckor reducerad 

öppettid – öppet 2 dagar istället för 5 
dagar 

Stensberg (Söder)** Stängt 4 veckor Stängt 1 vecka 

Smedby gård (Smedby)*** Stängt 2 veckor, reducerad öppettid 2 
veckor – öppet 1 dag i veckan 

4 veckor reducerad öppettid – öppet 3 
dagar istället för 5 dagar 

Mjölkörten (Rinkabyholm) Stängt 4 veckor Stängt 3 veckor. Reducerad öppettid i 4 

veckor – öppet 2 dagar istället för 4 
dagar 

Tic-huset (Centrum) Stängt 5 veckor Stängt 3 veckor 

* Personalen hemtjänsten Läckeby har flyttat in i lokalerna och har haft vissa aktiviteter på Äringen i mån av tid. 

** Pga sjukdom fick vi anpassa och kunde ha öppet tre halvdagar under två veckor innan sommarstängningen 

***Pga sjukdom fick vi stänga 5 dagar till mitt i sommaren 



Oförändrade öppettider 
Träffpunkt 2015 

Frikadellen (Lindsdal) Har öppet som vanligt måndag - fredag, lunch serveras som vanligt 
  

Gullregnet (Söder) Har öppet som vanligt måndag - fredag, lunch serveras som vanligt 

Skogsrået (Berga) Stängt 2 veckor 

Norrlidshemmet (Norrliden) Stängt 4 veckor (gäller även verksamheten på Bärnstenen tisdagar och 
torsdagar eftermiddagar) 

Trekanten Pensionärerna har öppet måndag och onsdag under de 4 veckor 

personalen har semester. De har telefonnummer till enhetschef både mobil 
och vanliga för att kunna ta kontakt om det behövs 



Seniorlotsen 



Seniorlots – med flera syften 

• Fixaruppdrag 

• Fallförebyggande arbete 

• Uppsökande verksamhet 

• Lotsa rätt i diverse frågor 



Översyn av taxor och 

avgifter 



Omsorgstaxan i Kalmar 

• Nuvarande omsorgstaxa är konstruerad i sex nivåer där 

varje nivå motsvarar 1 timmes hjälp per månad. 

• Högsta avgift i varje nivå utgörs av självkostnadspriset 

för en hemtjänsttimme. 6 timmar per månad = maxtaxa 

• Exempel på differentierad omsorgstaxa : 
– Nivå 1 1-5 tim/mån 

– Nivå 2 6- 10 tim/mån 

– Nivå 3 11-15 tim/mån 

– Nivå 4 16-25 tim/mån 

– Nivå 5 26- 40 tim/mån 

– Nivå 6 41 – tim/mån 

 

 



Hälso- och sjukvårdsavgifter  

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård består av: 

• Avgift för akuta, enstaka hembesök, 100 kr/besök 

• Hemsjukvårdspatient, 260 kr/mån 

• Hämta hjälpmedel, 205 kr/hämtning 

 

 
Tänkta förändringar fr.o.m. 1/1-16:  

• Avgift för akuta, enstaka hembesök, 200 kr/besök 

• Hemsjukvårdspatient, 300 kr/mån 

• Årsavgift för elrullstol för utebruk, 800 kr/år. Ny avgift. 

 

 



Trygghetslarm – installation 

Idag finns ingen installationsavgift. Månadskostnad för larm 

är 221 kr. 

• Förslag är att införa en ny avgift för installation av 

trygghetslarm á 300 kr fr.o.m. 1/1-16. Avinstallation ingår 

i avgiften  

• Engångskostnaden ska ligga utanför maxtaxa. 

 



Kvalitetssatsning och 

stimulansmedel 



Kvalitetssatsning på 

äldreomsorgen 2015 
• Tillfälligt stimulansmedel från regeringen – 2016-2018 

• Potentiellt 6,4 miljoner kronor till Kalmar kommun 
– 10 % till Södermöre 

– 10 % till externa utförare 

• Pengarna får endast gå till ”personalkostnader för 

personal som utför stöd och omvårdnad i den av 

kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre” 

• Omsorgsnämnden satsar drygt 2,6 mkr i egna medel 

 
 



Exempel på satsningar 

• Extra bemanning vid särskilda behov i 

särskilt boende 

• Utveckla det sociala innehållet 

• Bättre uppföljning av beslut 

• Rehabiliterande förhållningssätt 

• Digitalisering av social dokumentation 

• Dietist 



Förslag på utveckling? 

Vi tar gärna emot förslag på ytterligare 

förbättringar av vår verksamhet.  

 

http://kalmar.se/tycktill 

 

http://kalmar.se/tycktill
























Norra fjärden 





Södra staden Rinkabyholm 



Bonum 



Norrliden Centrum 

 



Kv. Gesällen (Fiskaregatan) 



Fredriksskans 



Fredriksskans 



Fredriksskans 
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