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Minnesanteckningar från information och 
äldredialog 2018-10-09 
 
19 personer kom till Informationen och äldredialogen. Elisabeth Gustavsson 
inledde och hälsade alla välkomna. 
 

Ljungbyhemmet och träffpunktsverksamheten 

Tillförordnad enhetschef Ing-Marie Karlsson berättar att de har 25 platser på 
Ljungbyhemmet och två korttidsplatser. Det finns ingen demensavdelning 
idag. De har 20 anställda per dag. Tre personer arbetar natt om det är hög ar-
betsbelastning, annars är det två personer.  

 

Ylwa Pettersson är träffpunktsansvarig och berättar om verksamheten. Verk-
samheten riktar sig till boende och besökare, det finns möjlighet att äta lunch 
som beställs genom Ylwa. De har ett bra samarbete med skolan och fritidsgår-
den vilket gör att det är mycket barn på träffpunkten. De samarbetar även med 
biblioteket, kyrkan och Kalmar läns museum. De brukar anordna resor, ha 
spakväll, filmvisning, taco-/pizzakvällar och kyrkan har gudstjänst där var fjor-
tonde dag. Ylwa berättar vidare att hon har utbildat sin hund Sahara till vård-
hund som ”tillhör” Kalmar och Södermöre. Det är ett högt tryck på Sahara, 
hunden kan bokas genom Ylwa. Det går även bra att boka Sahara till brukare 
inom hemtjänst. På frågan om fler vårdhundar kommer att utbildas så svarar 
Ylwa att det är sannolikt men att det kostar och tar tid, det krävs ett stort enga-
gemang hos hundföraren.  

 

Hur arbetar kommundelsförvaltningen med demenssjuka? 
Paula Jakobsson är specialistundersköterska för äldreomsorg/demenssjuka i 
Södermöre kommundelsförvaltning. Paula berättar att man arbetar med BPSD 
som är ett demensregister och verktyg för personal för att demenssjuka ska få 
ut så mycket som möjligt ur vardagen. Syftet är att fokusera på personens upp-
levelse och behov, det är en personcentrerad omvårdnad med ständiga upp-
följningar för bra kvalitetsarbete. Detta kan minska ångestdämpande medicine-
ring genom att personalen har samma arbetssätt och arbetsmetoder.  Det finns 
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en webbutbildning som all personal har genomfört. För att arbeta med BPSD 
krävs teamwork för lyckat genomförande, all personal behöver vara med.  
Fråga: Kan man praktisera detta inom hemtjänst? Svar: Vi ska påbörja det även 
där. 
Ytterligare en fråga rörde anhörigas stöd och att de skulle behöva kunskap och 
hjälp. Paula uppmanade dem att ta kontakt med henne eller Ing-Britt Petters-
son. 
Fråga: Kommer det en demensavdelning till Södermöre? Svar: Det finns en 
avdelning på Björkhaga idag. Vi ser att behovet av fler demensplatser ökar 
framöver och det finns en plan för demensavdelning på Ljungbyhemmet.  
Fråga: Demens behöver ju inte vara huvudsjukdomen. Svar: Nej vi tittar på 
hela människan. 
Fråga: Hur ser det ut med information till anhöriga när man får hemtjänst för 
första gången? Svar från Madeleine: Ofta träffar vi anhöriga när det är dags för 
hemtjänst och då ger vi anhöriginformation. Vi kommer också att börja arbeta 
med uppsökande verksamhet framöver. Demenssköterska finns på hälsocen-
tralen i Ljungbyholm som man som anhörig kan vända sig till, hon heter Caro-
line Heiding.  

Information om nytt arbetssätt på vård- och omsorgsboenden: 
IBIC 

Madeleine Karlsson är biståndshandläggare i Södermöre och berättar om IBIC. 
Det är ett nytt arbetssätt som kräver samverkan med fler parter i samhället, 
syftet är att samverka för den enskilde och målet är att personer inte ska be-
höva slussas mellan olika instanser. Förhoppningen är att IBIC ska införas i alla 
Sveriges kommuner med tiden. Om en kommun går med i IBIC så gäller IBIC 
även för privata aktörer på marknaden i den kommunen.  

IBIC-modellen ska ge likvärdig handläggning och dokumentation i hela landet, 
ökad rättsäkerhet, insyn och inflytande. Den enskilde ska få stöd och hjälp 
utifrån sina behov. Vi ska följa upp och värdera resultat och ha ett helhetsper-
spektiv. För den enskilda innebär detta att insatserna ska vara behovsinriktade 
och systematiska. Inom myndigheter ska vi ha ett gemensamt språk (ICF) och 
strukturerad dokumentation. 
För individen ska IBIC innebära en tydlighet, likvärdig handläggning och 
dokumentation, ökad delaktighet och att personen får stöd och hjälp utifrån 
sina behov.  
För verksamhet och beslutsfattare bidrar IBIC till att använda ett gemensamt 
nationellt fackspråk, samverkan, utvecklad dokumentation, beslutsunderlag på 
lokal och nationell nivå, verksamhetsutveckling. 
 
Fråga: hemsändning. Svar: idag har Södermöre hemsändning från Påryd och 
Halltorp. Internethandling är inte biståndsbedömd. Hemsändning är också ett 
sätt att gynna våra butiker på landsbygden.  
 
Fråga: Om man har olika åsikter som brukare och biståndsbedömare om vad 
man klarar av, vem har rätt? Svar: vi kan aldrig tvinga någon, man får prata 
med den enskilda och anhöriga. Så länge man inte utgör en fara för sig själv.  
 
Fråga: Om jag vill bo på ett vård- och omsorgsboende men kommunen vill att 
jag bor hemma för det är billigare, var får jag bo? Svar: Vi tittar aldrig på peng-
arna utan behovet och tar ett helhetsgrepp.  
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Fråga: Får jag en plats på ett vård- och omsorgsboende om jag är 85 år? Svar: 
Beslutet som tagits i Södermöre kommundelsnämnd och inom omsorgsför-
valtningen gällande trygghetsgarantin, den lyder så här: ”Ålder är ett likvärdigt 
kriterium tillsammans med de kriterier som idag finns i riktlinjerna. Bedömningen att sär-
skild hänsyn ska tas till personer som är 85 år eller äldre är äldres ökade behov av skydd, 
stöd och omsorg som ökar med stigande ålder. Ålder ingår i den samlade bedömningen av 
behovet men enbart ålder kan inte utgöra ett kriterium för bifall till vård- och omsorgsbo-
ende”. 
Garantin gäller från1 juli år 2018.  
 
Fråga: Om jag vill flytta till ett vård- och omsorgsboende på grund av ensam-
het, går det? Svar: vi tittar på olika parametrar, kan träffpunkt vara ett alternativ 
eller enskilt socialt stöd? Men enbart parametern ensamhet är inte ett kriterium 
för en plats på ett vård- och omsorgsboende. Ett bättre alternativ är till exem-
pel lägenhet i närheten av en träffpunkt så som vid Möregården.  
 
Synpunkt: aktiviteterna på träffpunkterna är viktiga för den sociala kontakten. 
Vi behöver hjälpas åt för att skapa det.  
 
Fråga: Vad händer med Kolbodagården? Svar: Vi vet inte i dagsläget, det finns 
inget beslut.  
 

Nätverk för att minska ensamhet för äldre (samlat nätverk med 
politiker, tjänstepersoner, föreningar och pensionärsorganisat-
ioner).  

Elisabeth Gustvsson berättar om nätverket och hur de jobbar. Idag har till 
exempel inte alla tillgång till dator eller kunskap om hur man söker på en dator. 
Det är inte någon som frågor vad man vill och därför kan man inte veta vad 
som enskilda önskar. Avstånd kan också ha med ensamhet att göra. Nu ska 
nätverket gemensamt ansöka om projektpengar för att utveckla metoder för att 
minska ensamheten. Till exempel genom att öka den digitala kompetensen. Det 
också fortsatt viktigt med lappar på anslagstavlor. En synpunkt var att vi har en 
fördel här som har Södermöre kommundelsnytt. 

Återkoppling från föregående information och äldredialog 

Behov av byggnation var uppe vid förra dialogen. Sedan förra årets äldredialog 
har det hänt en del, bland annat har det nya området i södra Ljungbyholm bör-
jat byggas med både hyresrätter och villor. Tomterna i etapp 1 bokades snabbt. 
Inom kort släpps etapp 2.  
Kalmarhem ska bygga hyresrätter i centrala Påryd, byggstart sker inom kort. Vi 
ser behov på fler platser och hoppas att det kan komma igång byggnation på 
fler platser framöver. 
 
Förra året togs Rikshems underhåll av omsorgsboendena upp samt behovet av 
fler parkeringar vid Möregården. Kommundelsförvaltningen har regelbundna 
avstämningar görs med Rikshem och det går åt rått håll. Rikshem har skapat 
åtta nya parkeringsplatser för besökare och personal vid Möregården vilket 
gjort att parkeringssituationen är bättre idag. Handikapplatsen vid träffpunkten 
är nu breddad för att två bilar ska kunna stå där.  
 
Önskemål om växelboende kom även upp och detta berättade vi då skulle ses 
över i en organisationsöversyn. Förutsättningarna kommer bli bättre, målet att 
det finns fler platser innan årsskiftet.  
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Bensinstation Ljungbyholm kom också upp förra året. En näringsidkare i 
Ljungbyholm har skickat in en bygglovsansökan om bensinstation, på grund av 
ett överklagande så hamnade ärendet hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tyckte att 
kommunens riskbedömning behövde förbättras och därför har ärendet skickats 
tillbaka till kommunen för ett omtag.  
 

Aktuellt i kommundelsförvaltningen  

Hanna informerar att befolkningen har minskat i Södermöre med sex personer. 
Dock så har tre av fem orter ökat kraftigt. Tvärskog har minskat med fyra per-
soner. Den kraftigaste minskningen står Hagby/Vassmolösa för som minskat 
med 53 personer sedan 2016, minskningen kommer från det nedlagda flykting-
boendet i Kolboda. Procentuellt har Halltorp ökat sin befolkning mest med 1,9 
procent, därefter Påryd med 1,8 procent och sedan Ljungbyholm med 0,9 pro-
cent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tittar man på befolkningsstrukturen så har Hagby/Vassmolösa en stor andel 
personer mellan 60-79 år i förhållande till övrig befolkning, vi märker också av 
ett tryck på servicelägenheterna i detta område. Ljungbyholm däremot har en 
yngre befolkning med färre äldre i förhållande till den totala befolkningen på 
orten. Både i Hagby/Vassmolösa och Ljungbyholm ser vi många barn mellan 
0-9 år. Alla våra ortsområden har en minskning av personer mellan 20-30 år, 
förutom Karlslunda. Tittar vi på hela Kalmar kommuns befolkningsstruktur 
har kommunen som helhet istället en hög andel personer i denna ålderskate-
gori, universitetet är orsaken till skillnaden. Det är i denna ålder som det är 
vanligt att bege sig hemifrån och det är ofta inte hembygden som lockar för 
tillfället. Det vi vill är att man ska ha upplevt sin hembygd, skolgång och fritid 
som så positiv att det är ett alternativ att flytta tillbaka när man blir äldre.  
 
Kommundelsnämnden och förvaltningen har fått många trafiksynpunkter ge-
nom åren. Därför togs ett samlat grepp och synpunkter samlades in och skick-
ades till trafikverket och kommunens trafikenhet. Vi hoppas kunna samla båda 
parter för ett samtal utifrån dokumenten. 
 
Fiberutbyggnaden har påbörjats. Peab genomför besök hos de som beställt 
fiber och som tillhör etapp 1 vilka i Södermöre är Gräsgärde, Halltorp och 
Loverslund. Besöket är till för att gå igenom beställningen så att allt stämmer 
samt planera för vart fibern ska dras in på tomten och vart i huset medieom-
vandlaren ska sitta. De hushåll som tillhör Trekanten, Tvärskog, Vassmolösa, 
Kläckeberga, Ljungbyholm, Smedby, Läckeby, Påryd och Rockneby kommer få 
fibrer installerad i etapp 2, år 2019-2020. 
 
En återvinningsstation bakom Stinsen i Ljungbyholm kommer att börja byggas 
inom kort meddelar FTI. Bygget har vunnit laga kraft men behöver samordnas 
med arbetet som görs på Tunnbindarevägen.  
 
 

Ort/ År 2015 2016 2017

Halltorp 595 611 623

Ljungbyholm 2213 2258 2279

Påryd 946 981 999

Mortorp 1015 1019 1015

Hagby/Vassmolösa 2727 2757 2704
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År 2020 firar kommundelsnämnden 20 år, Hanna informerar om att man vill 
göra firanden under hela året och föreningar är välkomna att medverka om de 
vill. Hanna uppmanar att återkomma om man har några förslag på idéer.  
 
Under Ljus på kultur som genomförs under vecka 44 så kommer flera aktivite-
ter att äga rum i Södermöre, bland annat byvandringar i Ljungbyholm, Värna-
näs och Halltorp. Samt teater i Bjursnäs bygdegård, Tvärskogs bygdegård, Arby 
bygdegård och Mortorps småskola. Det blir även många aktiviteter på biblio-
teken. 
 
Hanna avslutar med att informera om att bygdepengen nu är slut. 5 miljoner 
kronor har fördelats till lokala utvecklingsprojekt sedan i mars. Det har varit 
positiva tillrop. En utvärdering kommer att genomföras under sista delen av 
2018. 
 

Förvaltningschefen informerar 

Under vecka 41 genomför kommundelsförvaltningen tre omsorgskvällar för 
personalen inom omsorgen i Södermöre.  
 
Lena berättar att under den extrema värmen i somras så gjorde personalen ett 
fantastiskt jobb. De arbetade utifrån handlingsplaner och folkhälsomyndighet-
ens råd vid värmeböljor. I Påryd hjälpte brandmännen till med att ta de äldre 
till Pårydsbadet för att svalka sig. Det uppskattades enormt! Hagby bil och 
smide var hjälpsamma med fläktar. Alla hjälptes åt.  
 
I övrigt har det varit bra med personal i sommar.  
Lena visar och förklarar Södermöre kommundels visionshus som vi nu arbetar 
med tillsammans med cheferna. Målbilden är att vara Steget före i en livskraftig 
landsbygd.  
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Under 2019 kommer vi fortsätta att arbeta utifrån det omsorgspolitiska pro-
grammet. Se tabell på satsningar enligt nedan. Vad gäller hemtjänsten handlar 
det om att samordning med bättre kontinuitet och minskad sjukskrivning.  

 
Lena går sedan igenom brukarenkäten, och nedan visas en sammanställning 
över resultaten. 
Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktivi-
teter i vård- och omsorgsboende. Resultat 2018 86 % (62) 

 
 
Personalkontinuiteten på väg mot topp 30 
Mätningen under våren 2018 visade resultat på 11,83 för Södermöre!  
2017 Södermöre 14,82 2018 Södermöre11,83  
2017 Torsås 20 (Jämförelse i storlek)  
2017 Rikssnittet 15     2018 Kalmar 13,92. 
Kalmar kommun har ytterligare en gång förbättrat personalkontinuiteten och 
närmar sig nu tydligt Topp 30 i Sverige. 
 
 

 

 
 

 

För budgetåret 2019 vill nämnden göra följande satsningar: 
 

 

  tkr 

1 Socialt innehåll 120  

2 IBIC Individens behov i centrum 89  

3 Hemtjänst 50  

 

Summa 259  
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Vi är glada över resultaten och uppmanar att man fyller i brukarenkäten som 
görs en gång om året. Flera av våra verksamhetsmål och prioriteringar inom 
omsorgen är baserade på enkätresultaten. 
 
Fråga: Nya pengar till omsorgen, har man bestämt hur man ska göra i Söder-
möre med dessa? Svar: Omsorgsnämnden och dess förvaltning har ett över-
skott på 6,5 miljoner kronor. Södermöre är inte en del av detta överskott. Vi 
har diskuterat hur vad det finns för behov här men det är viktigt att få med 
verksamheterna i detta. 
 
Fråga: I matsedlarna står det att det finns valmöjligheter men det är bara på 
träffpunkterna, inte på omsorgsboendena. Svar: Omsorgstagarna gör beställ-
ning vad de vill ha så valmöjligheten finns. En följande kommentar var att det i 
regel inte blir så enligt personal på omsorgsboendena. Lena svarar att vi tar 
med den frågan och undersöker.  
 
Fråga: Det finns ingen valmöjlighet när man beställer mat på förskolan. Svar: 
Har man biståndsbedömd matdistribution har man fler rätter att välja på men 
hämtar man egen mat som inte är biståndsbedömd är det bara en rätt.  
 
Fråga: Var kommer maten ifrån? Svar: Oxhagen. 
 
Avslutning 
Elisabeth Gustavsson tackar alla som kom till information och äldredialogen. 
Elisabeth tackar även för sig eftersom hon nu avslutar sina politiska uppdrag. 


