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Anteckningar från seniordialog 

Teknikenheten 

Anders Hagstedt och Martin Karlsson från teknikenheten i Kalmar kommun. Anders 
och Martin berättar att enheten arbetar med välfärdsteknologi, fordon och 
verksamhetsutveckling. Enheten har 18 medarbetare med olika roller och de 
utövar verksamhet över hela kommunen.  
Enheten jobbar med: 

• Trygghetslarm (ordinärt och särskilt boende) 
• Boendelås 

• GPS och natt-tillsyn via kamera 
• IT-struktur (datorer, skrivare, iPads och Fitnessplayer) 
• Bilarna i omsorgs- och socialförvaltningen 
• Nyckelfri hemtjänst/låshantering i hemtjänsten 
• Säker nyckelhantering 
• Support mobiltelefoner 

 
De berättar om aktuella frågor just nu, tex att de arbetar mycket med digitali-
sering, modellkommunsarbete, effektivisera arbetssätt och rutiner inom en-
heten. Det pågår också en stor upphandling av interna larmsystem.  
 
De gör en kort presentation av deras olika tekniska lösningar: 

•  Interna larm 

– Antal boenden 15 

– Modernt och uppdaterat 

– Mestadels trådlöst 

– Standard är hotellås, larmknapp, medicinskåp 

– Många tillval finns 

• Trygghetslarm och digitala lås ca 1700  

• Digital tillsyn 

• GPS-teknik 

• Piloter  

• Roommate och digitala samtal 
 

  



  2 (5) 
 
 

 

Mattias Andersson, projektledare för etableringen av den nya 
anstalten berättar om den statliga satsningen utanför Halltorp. 
Vilka effekter kan det bära med sig på sikt? 

Idag har vi den äldsta kriminalvårdsanstalten i Sverige. Fokus har varit att säkra 
arbetstillfällen och fortsatt kriminalvård i Kalmar. Det är bra med en satsning 
utanför staden och möjlighet ges att växa ytterligare. Det här är ett resultat av 
dialog och uppvaktningar av Kriminalvårdens ledning under 14 år. 2017 bör-
jade det lossna. Lämplig mark söktes på cirka 50 hektar, det fick inte vara åker-
mark, ej vattenskyddsområde, ej för långa avstånd, det var tvunget att finnas 
tillgång till kollektivtrafik och gärna utmed en större väg. Därav landade etable-
ringen väster om Halltorp där det också finns en färdig avtagsväg från E22.  
Extra bonus är att kunna skapa en stor arbetsplats utanför centrala Kalmar.  
 
Kriminalvården ska bygga för 350 platser men platsen har kapacitet för 500. Ca 
6 typhus kommer byggas i första etappen, det blir verkstäder för daglig verk-
samhet, gymnastiksal, administrationsbyggnader, det finns stora expansions-
möjligheter inom antagen detaljplan. På kalmar.se/anstalt så finns de senaste 
uppdateringarna om projektet. 
 
Häkte och anstalt är den största statliga investeringen hittills i regionen. Under 
byggprocessen kommer det vara en stor arbetsplats och kommer leda till ca 
250 nya jobb. Det kommer sannolikt öka intresset för att bo nära sin arbets-
plats vilket innebär att vi kommer behöva fler bostäder och restauranger bland 
annat. Den obemannade butiken är ett välkommet inslag. 
Kommunen planerar för att ta fram 100 nya bostäder.  
Bussen 121an ska börja gå in i Halltorp, dialog förs med KLT. Busshållplatser 
byggs av kommunen, lägen och etappvis utbyggnad utreds.  
 
Torsås ser fördelar med detta också. De ser nya kommuninvånare, nya arbets-
tillfällen, ökat behov av service och tjänster, efterfrågan på bostäder. 
Kommunen följer aktivt och är engagerad i etableringen för att tillvarata möj-
ligheterna till utveckling. 
 
Det blir många nya arbetsplatser och insatser på kompetensförsörjning görs i 
samverkan med vuxenutbildningar.  
Det är inte klart vem som ska bli fastighetsägare, upphandling pågår. 
 
Målet är att anstalten ska stå klar 2026 
Hösten 2022: Kriminalvården upphandling av fastighetsägare. Kommunen & 
Kalmar Vatten genomför förstudier.  
Våren 2023: Kriminalvården projektering. Kommunen projektering gator inkl. 
teknisk försörjning 
Hösten 2023: Kriminalvården projektering. Eventuellt påbörjas markarbeten. 
Kommunen gör vägombyggnad. 
 

Fritidsgården och allaktivitetshuset i Ljungbyholm 
Carro och Maja på Hobbans fritidsgård berättar om sin verksamhet för barn 
och unga. De berättar också att de har ideell hjälp från en pensionär, det är 
tacksamt och mycket trevligt. Det uppskattas också av barnen och ungdo-
marna. Fritidsgården har även mobil verksamhet, under våren har de till exem-
pel varit i Påryd eftersom det signalerats att det finns många barn och unga 
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som längtar efter fritidsgårdens aktiviteter. Fritidsgården är förlagd inom det 
som är Ljungbyholms allaktivitetshus. Fritidsledarna tar oss med i utrymmena 
och berättar vad lokalerna kan användas till, bland annat boule, matlagning och 
yoga tex. Efter det ofrivilliga uppehållet finns nu förhoppning att allaktivitets-
huset återigen fylls med aktiviteter. Är man intresserad av att låna allaktivitets-
huset kan man höra av sig till fritidsgården.   
 

Aktuellt inom äldreomsorgen  

Organisation 
I Södermöre kommundel finns tre vård- och omsorgsboenden: Björkhaga i 
Påryd med 32 lägenheter, Ljungbyhemmet i Ljungbyholm 23 lägenheter och 
Möregården i Hagby med 24 lägenheter. Vi har även Södermöres hemtjänst 
med ca 100 omsorgstagare i dagsläget. 
 

Träffpunkter 
Träffpunkter är en viktig mötesplats för Kalmar kommuns seniorer. Syftet med 
träffpunkterna är att få socialt utbyte genom att umgås under enklare former, 
känna samhörighet och få stöd i vardagen. Träffpunkter finns i anslutning till 
samtliga vård-och omsorgsboenden. Där finns utrymme för social samvaro och 
aktiviteter. Träffpunktsledarna arbetar generationsöverskridande tillsammans 
med fritidsgård, skolor och förskolor i Södermöre. From vecka 35 är våra tre 
träffpunkter åter öppna efter sommaruppehållet. De kommer att vara beman-
nade på eftermiddagar måndag – fredag: 

- Ljungbyholm: Ylva Petersson, Ersättare Jenny Ryde 
 

- Påryd: Linda Björk Karlsson, Ersättare Marie-Louise Alfredsson 
 

- Hagby: Eva Karlsson, Ersättare Mona Åkesson 
 
Aktuella programblad finns på kalmar.se: programblad träffpunkter 
 
Seniorlots 

I Kalmar finns en seniorlots som jobbar med fixaruppdrag av enklare slag, fall-
förebyggande arbete, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag. Seniorlotsens 
tjänster kräver inget biståndsbeslut. Du som har fyllt 65 år och bor i Kalmar 
kommun kan få kostnadsfri hjälp med enklare tjänster. Syftet är att minska ris-
kerna för fallskador i det egna hemmet. Om uppdragen blir många kommer du 
som inte har hemtjänst att prioriteras. 

Seniorlotsen kan till exempel hjälpa till med att byta glödlampor, proppar och 
batterier, fästa lösa sladdar, halksäkra mattor samt sätta upp gardiner. Tjänsten 
ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Tjäns-
ten kostar inget men du står för kostnaden av eventuellt material. 

Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte. Tvätt och städning ingår inte 
heller i seniorlotsens uppgifter.  

Seniorlotsen, Marie Karlsson nås måndag till fredag kl. 09.00-10.00 på telefon-
nummer 0480–453641 eller marie.v.karlsson@kalmar.se 

 
 
 
 

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/aldre/traffpunkter.html
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/aldre/traffpunkter.html
mailto:marie.v.karlsson@kalmar.se
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Kvalitetsmöten 

Syftet med kvalitetsmöten är att tydliggöra för en sammanhållen vård- och om-
sorg med fokus på omsorgstagarens behov hela dygnet. 

• Kvalitetsmötena leds av enhetschef utefter fastställd dagordning.  
• Teamet består av olika professioner så som undersköterskor dag och 

natt, sjuksköterska och fysioterapeut. 
• Utgångspunkten är möte varannan vecka 

 
 
Sommaren 2022 
Under sommarens tre semesterperioder finns ordinarie personal i tjänst. Re-
krytering av sommarvikarier fungerat väl. Dock finns alltid risk för avhopp så 
rekrytering pågår kontinuerligt. 
 
 
Ung OmsorgUng omsorg 
Under 2022 startades ett samarbete med företaget Ung omsorg.  
Grundskoleungdomar och gymnasieungdomar rekryteras av företaget och ge-
nomför sociala aktiviteter på helger/högtider. 4-7 ungdomar arbetar tillsam-
mans per pass (400h/år). Ungdomarna är anställda av Ung omsorg vilken har 
arbetsgivaransvaret och varje grupp har en så kallad teamchef. 
All utbildning sker av företaget samt skrivs sekretessavtal och ungdomarna har 
gällande försäkringar. En kontaktperson på boendet planerar tillsammans med 
ungdomarna (teamet) aktiviteter. Pilot under 2022-2023 är Björkhaga vård- och 
omsorgsboende och faller projektet väl ut är förhoppningen att projektet ska 
utökas till samtliga boenden i Södermöre. 
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Sociala aktiviteter 2022 

Nytt omtag kring sociala aktiviteter 
Resultat för vård och omsorgsboenden i Södermöre ur Socialstyrelsens brukar-
undersökning 2019 visade att Södermöres äldreomsorg hade en hög nöjdhet 
med sociala aktiviteter hela 81% svarade att de var nöjda med sociala aktiviteter 
detta i förhållande till kommunens genomsnitt som låg på 63%. Under 2022 la-
des städ på vård och omsorgsboenden ut externt för att nyttja undersköters-
kors kompetens där den behövs och frigöra mer tid för sociala aktiviteter. 
 
Sociala aktivitetsråd startades upp på boendena i Södermöre. Rådet genomförs 
en gång per månad och sociala aktiviteter planeras tillsammans med omsorgsta-
gare. Det genomförs även en kvalitetsuppföljning 1gg/halvår för utvärdering 
av arbetet med sociala aktiviteter. 
 
Verksamheten har sedan tidigare eldrivna parcyklar, ett digitalt kulturarkiv 
365happydays och fått medel till att köpa in Tovertafel, ett virtuellt spel utveck-
lat och anpassat för personer med demens.  
 
 

Frågor och synpunkter från besökarna 

 
Träffpunktsverksamheten i Hagby? 
Träffpunkten på Möregården, Hagby är öppen men ibland obemannad. Under  
sommarveckorna är den dock stängd och öppnas igen vecka 35. Titta i träff- 
punktens programblad för att se vilka aktiviteter som erbjuds. Telefonnumret  
till träffpunkten: 0480-45 22 68 mer information finns på kalmar.se 
 
 
Får man äta i matsalen? 
Ett projekt har påbörjats i Kalmar med att äldre kan äta i skolmatsalen och tan-
ken är att konceptet även ska testas i Trekanten och på någon av skolorna i Sö-
dermöre framöver. 
 
Kommundelsnämnden är inte alltid närvarande på tillgänglighetsrådet 
Åtgärd: frågan har lyfts med kommundelsnämndens presidium (ordförande,  
viceordförande och andre vice ordförande).  
Det är ordförande som ska närvara, om ordförande inte kan ska vice  
ordförande träda in osv. Förvaltningen har informerat om rutinen på närvaro  
så att närvaroupplägget ska vara aktuellt. Tjänstepersonsorganisationen får  
protokollet. Frågeställaren har fått personlig återkoppling på mail. 
 
 

http://www.kalmar.se/

