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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Plats Stora konferensrummet, kommunhuset 

Datum 2019-11-27 

Deltagare Mathias Karlsson 
Jeanette Lindh 
Ella-Britt Andersson 
Louise Kullman 
Eva Hansson Törngren 
Helen Karlsson 
Sophie E Forsman 

Ingbritt Karlsson 
Melvin Selander 
Sonia Karlsson 
Ingrid Johansson 
Lotta Janson 
Tommy Strand 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Sekreterare återkopplar sista svaren från senaste mötet: 

 Fritidskonsulenter, har inte fått uppgiften att vi har det i kommunen.  

 Lönebidragsanställningar- vi för ingen statistik eller har dem samlade 

i listor i våra system, vi för ingen sammankopplad information 

gällande de som har olika former av bidragsanställningar. Vi kan 

hitta dem genom att de är kopplade via olika benämningar såsom 

Extra tjänst, Lönebidrag eller Nystartsjobb. Är olika många över tid, 

för stunden ett 30-tal, men det varierar då de har dem under olika 

lång tid. 

 Ungdomar med särskilda behov som har sommarjobb, det varierar, 

de ska ingå i åldersgruppen. I år har det varit 3 ungdomar, förra året 4 

personer och år 2017 var det 2 ungdomar.  

  Lägger till ett svar från KLT gällande service extra, om man önskar 

bärhjälp, så måste det finnas med i beslutet, så har man beslut men 

inte tagit med det så får man kontakta KLT och göra en 

tilläggsansökan. Kommunen kommer ha fortsatta möten med dem. 

Undersöka om vi kan bjuda in till rådet för att besvara frågor.  

3. Ordförandes punkt 

Mathias presenterar sig och sina erfarenheter, lite om sina tidigare uppdrag 

och kopplingar till Öland.  
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Mathias berättar vad som är på gång, vill att rådet ska vara delaktig, ihop 

med övriga medborgare, med vad som händer med äldreomsorgen. Vi blir 

fler äldre, nästan en fördubbling framåt. Långsiktig planering lokaler, 88 nya 

platser inom SÄBO, ska upp till beslut i KF december, planeras att byggas 

på hållbar plats i Färjestaden. Villa Viktoria planeras att läggas ner, väldigt 

dyr för kommunen, 16 platser där är lika dyrt som 48 platser på ett nybyggt 

boende. Det är fler liknande exempel i kommunen som kommer ses över. 

Lämpliga platser måste tas fram, vilket kan ta tid. Bygga med samarbets- 

partners, så kommunen inte ska stå för hela kostnaden, sen kan vi fortsätta 

vidare med fler platser inför framtiden. Eva tar upp frågan om 

anhöriga/partners till boende på villan, om de ska flyttas till Färjestaden, det 

skapar oro på södra Öland. Ambitionen är att brukare ska kunna önska 

boendeort, i förhållande till behov, samt att det tar tid innan nya boendet är 

på plats, beräknas ta flera år. Även att verksamheterna är goda på alla håll. 

Demensvård, har sökt pengar från omställningsfonden, och fått möjligheter 

att stjärnmärka personalen riktat till demensvården. Fortsätter söka mer 

pengar för att fortsätta rusta inför utmaningarna.  

Eva lyfter att syrenen i Degerhamn, har stora behov och att man behöver 

resurser på södra Öland. Mathias planerar att komma ner och på besök.  

Budget är nu antagen, blir ett tillskott på 2,8 miljoner i SNs budget, OFV–

läger verksamhet i egen regi, satsa på våra barn/ungdomar. Behålla 

demensteamets samordnare, stöttar boenden, hemma och i andra 

verksamheter. Heltidsresan, säkra upp introduktionen, som blivit dyrt. Mer 

pengar till hjälpmedel.  

Tas upp förfrågan om eken, taket på eken, Mathias hänvisar till Per-Olof 

som har huvudansvaret, ställ frågor till honom.  

4. Universell utformning 

Visade en powerpoint och förklarade begreppet om universell utformning- 

sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska 

kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av 

anpassning eller specialutformning. Kortfattat, sju principer om hur man kan 

utgå i tänket om Universell utformning, likvärdig-, flexibel- och enkel 

användning, uppfattbar information, tolerans för misstag, låg fysisk 

ansträngning samt storlek och utrymme för åtkomst och användning. Varför: 

medborgerliga rättigheter, lagar mot diskriminering, ekonomi/marknad, 

image/branding, undvika dyra efterhandskonstruktioner, slippa särlösningar 

för utpekade grupper. Att undvika onödigt utpekande, använda skyltar och 

annat som hänvisar till funktionen.  

5. Besvarande av frågor 

Per Gustafsson, gatu- och servicechef, inbjuden för att besvara frågor.  

Parkering, gällande personlig integritet, visar sig syfta till MBABs system 

för att boka gästparkering. Två saker gällande parkering, kommun samt 

MBAB, de har avgifter för dem, vi styr ej över det, vi har det inte. Vi 

försöker ordna platser som inte tas betalt för. Dialog har hållits, men 

kommunen styr ej över MBAB, hänvisar till MBAB.  

Långtidsparkering, nyligen löst en i Färjestaden.  
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Trafikverket har målat rutor på Köpmanngatan, deras väg så kommunen 

råder ej över den. Kommunen syftar till att ta över storgatan i Färjestaden 

från trafikverket. Kommunen kan inte upprätta detaljplaner när vi inte äger 

dem, då är ägaren även ansvariga för snöskottning etc.  

Sockerbruksområdet planeras inför nästa år, önskemål om att visa upp 

Mörbylånga.  

Angående parkeringar esplanaden, längst ner står samma bil hela tiden. Vid 

bot, får man gå via polisen.  

Kommunen har Ölands bevakningstjänst och MBAB har Q-park.  

Färjestaden parkering, vid Tallhagen, saknas parkeringsplatser, kan man 

ordna fram fler parkeringar? Ser över att ordna något inför nästa år, men 

även föreningarna måste styra genom att ansöka och påtala brister, vid 

evenemang lappas bilar som är i vägen för räddningstjänst.  

Snöskottningsplan kommer ut idag, 5 cm blöt eller 10 cm torr snö, i 

Mörbylånga har kommunen allt, men i Färjestaden har kommunen mest 

parkeringar, mer information om snön finns på hemsidan.  

Gamla träd, ska de inte sågas ner?  Är det allé måste det ansökas hos 

länsstyrelsen, mer än 4 träd = allé. Vissa är trafikverket ansvarig för då får vi 

inte röra dem, vid inkomna synpunkter vänder sig kommunen till 

trafikverket. Tar bort farliga träd, men är en process när det måste sökas 

tillstånd samt få med markägarna.  

Tätbebyggda områden, meddela servicecenter, som meddelar vidare. 3 meter 

eller fram till tomtgräns är kommunens ansvar. Kan vara privat mark.  

Cykelvägar, tajt med rullstolar, att ta sig igenom, försöker förändrar dem, 

sitter där för att folk kör bil på cykelvägen annars.  

Dialog förs med trafikverket, kommunen önskar att knyta ihop vägen mellan 

brandstation till Almers och från Almers till Torslunda, inte fått igenom det.  

80 väg får inte cykelvägar vara knutna till vägen, vilket gör det svårt bitvis 

att bygga nya lösningar för cykelvägar. Finns viss budget för detta men 

ligger i en klumpsumma ifall beslutet går igenom med trafikverket. Måste 

dela på kostnader om vi gör något med trafikverket.  

Björkvägen, mycket trafik, har tidigare talats om att göra den enkelriktad, 

inget Per vet om. Det stora problemet är att folk kör för fort.  

Möllstorpsgatan, huset byggt fel, planerar att flytta vägen en bit, MBAB har 

gjort fel.  

Häckar, när de växer ut i gatan, svårt att ta sig fram på vissa gator, när det 

uppmärksammas meddelar kommunen ägaren som får viss tid på sig att 

åtgärda växtligheten. Finns nu möjlighet att anmäla via appen, kan i appen 

även göra platsangivelse och får på så sätt fram direktposition. Vill att folk 

ska använda appen, det ökar takten att åtgärda synpunkterna.  

Algutsrum och jordtorpsvägen, kommit in tre medborgaförslag att det är så 

mörkt, mycket barn i området, svårt att se dem i mörkret. Det är vägen efter 

kyrkan, utanför tätbebyggt område, så är det länsstyrelsen som äger frågan 

om hastighet.  
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Gör inte kommunen något? Kommer det in klagomål så tar kommunen det 

med de olika aktörerna. Uppkommer ett önskemål om en paketlösning i 

kontakt med de olika ägarna till sakfrågorna. Kommunen ställer sig nästan 

uteslutande bakom önskemål om hastighetssänkningar, men det går inte 

alltid igenom oavsett. Gå via KTN och få igenom det? Utanför tätbebyggt, i 

hela Sverige ligger hastigheten på 70k/h, kommunen har gjort flera försök att 

ändra men inte lyckats. Belysningsfrågor ligger på KTN.  

Handikapplatser krävs i bygglovet, i de privata, det finns inte så många 

kommunala handikapp-parkeringsplatser i Färjestaden, Talludden och Norra 

hamnplan. Ny detaljplan för Färjestaden är på gång.  

Äppelvägens cykelväg klar, gjordes snabbt när beslut togs.  

Kommunen har gjort inventering av alla gator, koll på status av de 

kommunala gatorna. Skyltar som är smutsiga, de ska rengöras samt att det 

ska ren-klippas runt dem under vintern nu. Telefonnummer 010-476 15 12 

till PEAB som är trafikverkets entreprenör – vill man nå Per så ring 

servicecenter, lämna meddelande, han återkopplar.  

       

6. Tillgänglighetspriset 

Två nomineringar har inkommit den rätta vägen, uppkommer andra förslag 

på mötet men dessa får nomineras till nästa års tillgänglighetspris.  

Framkommer även önskemål om att byta namn på tillgänglighetspriset, inga 

förslag.  

Gemensamt beslut tas men är hemligt fram till kommunfullmäktiges 

decembermöte där utdelning av priset sker.  

7. Organisationers punkt 

Organisationerna fick möjlighet att inför varandra presentera sina föreningar 

och vad de gör. 

Solvändan (Ingrid SPF visar powerpoint) 1939, 80års jubileum i år, Kalmar 

läns föreningar. 913 medlemmar, 4 på Öland, solvändan har funnits sedan 

1981, är i eken sedan 2011 (med PRO) ca 1000personer i veckan på eken. 

Ledord: gemenskap, glädje, trivsel, lyhördhet, öppenhet, transparens etc. 

Månadsträffar, cirklar, aktiviteter, resor, festligheter. Jobbar med: bostäder 

för seniorer, trygghetsboende, samlingspunkter, hemtjänst (kontinuitet), 

SÄBO, bo tillsammans på äldre dagar, valfritt boende efter 85års ålder, 

kommunikation, priser på buss. Funktionärer och arbetsgrupper är riktade till 

de olika aktiviteterna t.ex. rådet, friskvård, trafik, medlemmar, resor och 

hemsidan. Hemsida + Facebook sida. 

Eva PRO Sydöland Degerhamnskretsen- samverkar med SPF. 30 

medlemmar, ingen växande grupp. Träffas var 3 månad, aktiviteter. Svårt 

med transporter för medlemmarna till träffarna. FRISAM, friskvård 

alunhälsan, kommunikation och trafikfrågor, föreningen genomför ett fåtal 

resor.  

PRO Färjestaden, Helen, samverkar en del med SPF på eken, en hel del 

aktiviteter, vissa medlemmar är med i båda. Fåtal resor, en del fester med 

andra PRO föreningar, har en duktig kock som ordnar maten.  
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Sonia Karlsson, PRO Mörbylånga, är en del på folkets hus och ibland på 

zokker, har en del aktiviteter, bland annat ihop med andra PRO mm. Inga 

middagar pga. lokaler och antal deltagare. Bowls, ny aktivitet (rolig men dyr 

i inköp ca 30 000kr).  

Hörselskadades förening, ny förening (ersätter VIS), har bland annat en 

tidning. Berättar om möjlighet för operation om man har mindre än 40% 

hörsel, diskuterar hörapparater och batterier. Försöker även få med 

ungdomarna, för att undvika att de ska få tinnitus. HRF fanns sedan innan på 

norra Öland, men inte i Kalmar, de kommer nu över till södra Ölands 

förening. Fråga, hur de sprider information om sig- papper samt möta 

medborgare på t.ex. köpstaden. Vill ha hjälp att skicka ut informationen om 

dagar/tider för sådant.  

Tips: Hörselpedagog på vårdcentralen. Tolkcentralen har skrivhjälp på t.ex. 

möten, tips. Asta Dahlen, tips, hon är väldigt kunnig i hörselfrågor. 

Melvin, hjärt- och lungföreningen, tillhör nu Kalmar, ska vara enkelt att gå 

en kurs, 10tal som åker från Öland till Kalmar. Månadsträffar, aktiviteter, 

lasarettet för att få med nya medlemmar.  

Bröstcancerföreningen, flera föreningar i närområdet, samlar in pengar, har 

kontaktombud om man vill ha stöd, kan ringa till. Hjärtkuddar för 

nyopererade, som de får så de kan sova bättre. Tipsar om Nathalia Petersson 

på Sydöland, som klipper siluetter. Gör julkransar, pärlar etc.  

8. Övriga frågor 

Brandlarm kan kompletteras med lampa och även en vibrator under kudden, 

för personer med nedsatt hörsel.  

Uppmanar alla i trafiken att använda västar/reflexer/lampor när man är ute 

när det är mörkt. 

Budgetfrågor, ta med tidigt, ta med rådet, redan under första kvartalet. Års 

hjul för hela årets stora frågor planeras att upprättas, för att få med alla 

dialoger som ska skötas innan.   

Fixartjänst, kolla brandlarmsbatterier, svar från Olof: Jag testar brandvarnare 

och byter batterier när så behövs. Har även kunnat erbjuda brandvarnare till 

dem som behöver (även brandsläckare) genom Ölands Försäkringsbolag när 

handläggare inkommer med behov. Dock har ingen inkommit än så 

förhoppningsvis står erbjudandet kvar. 

Bjuda in MBAB. Hur man framför synpunkter till trafikverket, även MBAB.  

Trygghetsundersökning, hastigheten är för hög, det stora problemet i 

Mörbylånga kommun. Polisen gjort stora insatser gällande trafikkontroll 

inklusive nykterhetskontroll. Gör olika åtgärder beroende på kommun och 

resultat i mätningarna. 

Jordtorpsvägen, hänvisar till länsstyrelsen. 

Storgatan, en karta om placering av handikapp parkeringar, ta med nästa råd. 

Hemtjänsten gällande kontinuitet, kommer jobba aktivt med den frågan, tar 

upp den frågan regelbundet i verksamhetsplanering.  

FRISAM pengar, utbetalning tar tid att få ut, 3-4 månader, kolla av det. Svar 

från Jennie LaFleur (ansvarig för FRISAM): underlagen inkommer ibland 
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inte rätt ifyllda, då behövs kontroller och kompletteringar som kan ta tid. Det 

har visat sig att det kan vara svårt att förstå blanketten, vissa fyller i 

uppgifter på fel ställen, med fel namn etc. Vissa använder även 

pappersfakturor och det är inte längre godkänt i kommunen, vi tar enbart 

emot e-fakturor eller uppdragstagarunderlaget.  

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Mathias Karlsson 

Ordförande 

Louise Kullman 

Sekreterare 

 


