
 

\\file-user.ad.morbylanga.se\employees\petrub\desktop\louise\pensionärs- och tillgänglighetsråd 190527.docx 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
Bankgiro 

991-1876 

 

 

Social omsorg 
Louise Kullman, 0485-47089 
 

ANTECKNINGAR 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-05-27 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, kommunhuset 

Datum 27 maj 2019 

Deltagare Gunilla Karlsson 
Ella-Britt Andersson 
Jeanette Lindh 
Louise Kullman 
Sophie E Forsman 
Sonia Karlsson 
Ingrid Johansson 

Eva Hansson Törngren 
Helen Karlsson 
Christer Andersson 
Birgit Åhlund 
Melvin Selander 
Ingbritt Karlsson 
 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Önskar powerpoint (sekreterare skickar med nästa utskick). 

Avvikelserrapportering (MAS bjuds in till nästa möte för att gå igenom 

relevanta siffror och hur de kan tolkas rätt). Föreningsarkivet (sekreterare 

skickar med instruktion för att hitta).  

3. Rådets arbetsordning 

Önskemål om ändringar i arbetsordningen: forum för samverkan istället för 

informationskanal. Önskar vara en remissinstans. Vill att KS ska avsätta tid 

för protokoll, fler nämnder med i rådet. I högre grad bjuda in politiker och 

tjänstemän. Ska skickas ut till alla som är kallade till mötet. Ordförande och 

sekreterare kommer gå igenom texten igen och skicka ut.  

4. Verksamhetsinformation 

Presentation via powerpoint, bifogas protokollet. 

5. Ordförandes punkt 

Ordförande har varit på hjälpmedelsnämnden, i Oskarshamn, det finns två 

depåer, i Kalmar och i Västervik. Hjälpmedel, slänger bara om det inte finns 

reservdelar eller är osäkra. Rullstolar slits mycket, måste vara säkra, kommit 

upp i tidningen att fullgoda rullstolar slängs vilket tillbakavisas. Det finns 

sex platser för hjärn- och ryggskadade patienter i Västervik som läggs ned 

nu, de kommer hamna i Linköping istället. Svåra hjälpmedel för den typen 
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av skador vilket kräver en hel del av personalen, vill då gå genom 

hemsjukvården för att säkra upp patientsäkerheten.  

Äldreplanen, den kortsiktiga, kommer tas upp i Socialnämnden i juni, finns 

ingen information innan dess. Långsiktig äldreomsorgsplan ska vara klar 

2020 och finns ingen mer information kring i dagsläget. 

6. Övriga frågor 

”Pensionärernas hus” Eken, önskar information om dess fortlevnad, och 

eventuella reparationer. Någon har hört av sig om ventilationen, dock anses 

det finnas mer behov av renovering av fönster och tak. Inga beslut tagna om 

renovering, bara om undersökning. Alternativ till eken som diskuteras under 

rådet är ladan men är för liten för de som är på eken, samt att den inte är 

ledig. Sekreterare har efter rådet fått informationen att det görs en grundlig 

utredning om renoveringsbehov samt kostnader och svaret har inte varit uppe 

för beslut ännu. 

Cykelvägar, svårt att komma igenom vid fartbromsar/spärrar. Svårt för 

scootrar/rullstolar/elopeder att ta sig igenom. Sekreterare skickar frågan 

vidare till gatutekniker. Cykelprojektet kan vara ett alternativ till tekniska.  

Svårt att ta sig runt Äppelvägen, men det finns en pågående utredning kring 

eventuell omläggning av cykelvägen (försvann en del i samband med 

utbyggnaden av SÄBO).  

MBABs parkering, det har uppmärksammats att även hemtjänsten får 

parkeringsböter när de är hos omsorgstagare. Enligt omsorgschefen finns det 

ett pågående samtal med MBAB och parkeringsbolaget om att eventuellt alla 

kommunbilar kan få parkeringstillstånd på många ställen för att komma bort 

från böterna. Ordförande kommer ta med frågan till kommunfullmäktige.  

Folkhälsoplanen går ut 2020, sekreterare tar frågan med 

folkhälsosamordnare, men idag tydligare fokus med agenda 2030 och hållbar 

utveckling. Folkhälsosamordnare har fått ny roll som hållbarhetsstrateg och 

är inbjuden till nästa råd att berätta mer om rollen och hållbar utveckling 

samt Agenda 2030.  

Trygg hemgångs personal är kopplade på ett boende och går ut därifrån. Är 

nöjda med upplägget. 

Önskemål om en stående punkt om funktionhinderpolitiskaprogram, 

sekreterare tar med sig frågan. 

KLT, vad händer efter de nya indragna turerna samt Seniorkortet? KLT 

kommer dra in turer till Färjestaden, vilket gör det svårare för att få tillgång 

till seniorkortets syfte. Sekreterare tar det vidare med Bengt, ansvarig 

politiker i KLT. Finns ett brukarråd hos KLT som deltagare från rådet kan 

kontakta.  

Länsträffen för regionala pensionärsrådet, presidiet, kommer vara på 

Äppelvägen 3 oktober 2019. Vill veta vad och vilka som ska vara med där. 

Förslag som kommer fram är att ha med Nära vård, Digital tillsyn, 

Heltidsresan, Rörelser/träning-linnéuniversitetet ihop med hemtjänsten (ett 

projekt kring demens). Vill ta med sådant som är unikt för kommunen, bra 

om det kan synas utåt. 
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