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Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2018-02-05 kl. 09.00    

Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 
Kurt Arvidsson, S ledamot 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Gunilla Ericsson, SPF Sydöland 
Lena Engström, SPF Färjestaden 
Ella-Britt Andersson, SPF S Öland 
Magnus Areskog,  Kommunpolis, (p 1-3) 
Lena Petersén, Kultur och Fritid, p. 6 

Jeanette Lindh, KD vice ordf. 
Helen Karlsson, PRO Fjn 
Ingrid Johansson, SPF Solvändan 
Kate Jogmark, PRO Mbla 
Klas-Göran Gidlöf, sekreterare 
Ann-Katrin Ståhl, VOC (p.1-4) 
Linn Bergsten Ahrens, Folk-
hälsosamordnare (p1-3) 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen föredras.  Punkt nr. 6 om Ladan anmäls som ny punkt på 

dagordningen vilket godkänns. Två rubriker under övriga frågor anmäls. 

Anmäls att punkt nr. 5 om planprogram för Färjestaden utgår. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras varefter de godkänns och lägges 

till handlingarna. 

3. Kommunpolis Magnus Areskog och folkhälsosamordnare 
Linn Bergsten Ahrens om trygghet, medborgardialog och 
medborgarlöften 

Kommunpolis Magnus Areskog och Folkhälsosamordnare Linn Bergssten 

Ahrens berättar om enkät med frågor om trygghet som nu finns publicerad 

på kommunens hemsida. Det är en form av medborgardialog som ska ligga 

till grund för så kallade medborgarlöften som ska utarbetas av polisen i sam-

verkan med kommunen. 

I medborgarlöften ska preciseras vilken form av trygghetsskapande åtgärder 

kommunens medborgare kan förvänta sig av polis respektive kommun. I 

sammanhanget förs kort diskussion om olika faktorer som kan påverka den 

upplevda tryggheten för människor. Magnus påpekar att den upplevda trygg-

heten inte alls behöver stå i korrelation med antalet brott vid en viss plats. 
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Frågor som berörs är förekomst av belysning vid parkeringsplatser, vid 

entréer till besökslokaler och t.ex. vid gång- och cykelvägar. Stora buskar 

och buskage vid och i närheten av gång- och cykelvägar är också en faktor 

som kan skapa ökad otrygghet, menar ordf. 

Platser där det kan skapas s.k. tillhåll för grupper av ungdomar m.fl. utgör 

också något som kan skapa otrygghet för den som ska passera sådan plats, 

påpekas det. Många upplever också att fortkörning är ett problem vilket kan 

skapa otrygghet. Bl.a. kör en del föräldrar för fort till och från skolor och 

förskolor när de ska hämta och lämna barn, påpekas det. Personal i hemtjäns-

ten kör också för fort många gånger, säger någon annan.  

Sammantaget finns det mycket som polisen, kommunen och vi alla kan bli 

bättre på för att öka den upplevda tryggheten för kommunens medborgare, 

konstateras avslutningsvis. Linn och Magnus visar hur enkäten ser ut på 

hemsidan och berättar om att den är lätt att hitta via kommunens första sida. 

Naturligtvis är det också möjligt att skriva ut sidan och lämna in den ifyllda 

enkäten i kommunens reception eller servicecenter, berättar de.  

Alla uppmanas svara på enkäten så att underlaget för att tillskapa medbor-

garlöften blir så brett som möjligt. Att svara på enkäten kommer att vara 

möjligt under hela februari 2018. Länk till kommunens hemsida där enkäten 

finns: 

https://www.morbylanga.se/ 

4. Verksamhetsinformation – Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsom-
rådeschef  

Ann-Katrin Ståhl berättar om det stora underskott som förvaltningen arbetat 

med under föregående år. Åtgärder vidtogs efter sommaren som ledde till att 

det då beräknade underskottet minskade med 3 miljoner kronor och som på 

slutet innebar att kommunens totala resultat till slut visade på plus minus 

noll. 

Nytt resursfördelningssystem. 

2018 har, berättar Ann-Katrin fortsättningsvis, äldreomsorgen börjat med ett 

nytt resursfördelningssystem. Systemet bygger bl.a. på en mängd antaganden 

som fastställts i diskussioner mellan budgetberedning och ekonomiavdel-

ning. Ett sådant antagande handlar t.ex. om att man antar att hemtjänstens 

timantal ska minska i samband med att 16 nya platser tillkommer på Äppel-

vägens särskilda boende. Ordf. berättar att hon tror att systemet kommer att 

bli bra i längden. 

Köer till SÄBO. 

Ann-Katrin fortsätter med att berätta om att i nuläget finns 28 personer i kö 

till Äppelvägens boende och att cirka hälften av dem nu bor på annat särskilt 

boende i kommunen.  

Enkätundersökning i Öppna jämförelser. 

Ann-Katrin fortsätter att berätta om resultatet i genomförd enkätundersök-

ning som nyligen redovisats. Mörbylånga kommun får höga resultat när det 

gäller upplevelse av trygghet och bemötande. Dock redovisas ett sämre 

resultat i fråga om hur miljöerna i och kring våra särskilda boenden upplevs, 

https://www.morbylanga.se/
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berättar hon. I sammanhanget berättas att det finns rum i särskilda boenden 

som inte fått nya tapeter sedan 80-talet. 

Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård. 

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från slutenvård i kraft. Den ersätter den tidigare gällande betalningsansvars-

lagen som därmed upphörde att gälla. Den nya lagen ställer krav på kommu-

ner och landsting att samverka vid alla utskrivningar från sluten sjukhusvård. 

Det nya i lagen är också att kraven på primärvården att vara mer aktiv och 

delaktig vid utskrivningar ökar. Inom primärvården ska utses en fast vård-

kontakt som ska hålla i den fortsatta planeringen som bl.a. handlar om att 

kalla till en Samordnad Individuell Plan (SIP) i de fall där det behövs. Pri-

märvårdsläkare ska också överta ansvaret för aktuella hälso- och sjukvårds-

insatser i varje ärende. Primärvården ska ha fullgjort sina uppgifter innan 

utskrivning kan ske. 

Ann-Katrin jämför i detta sammanhang läkartillgången vid hälsocentralerna i 

Mörbylånga med den i Borgholm. Vid hälsocentralen i Borgholm berättas att 

man har tillgång till totalt 15 läkare. Dock i varierande utsträckning men 

ändå en skillnad mot de tre läkare som finns vid hälsocentralen i Mörby-

långa, berättar Ann-Katrin. 

Ann-Katrin forsätter berätta om att primärvården utlovat att svara för hand-

ledning av det kommunala psykiatriteamet. 

Personalförsörjning i framtiden. 

Ann-Katrin refererar fortsättningsvis till ett inslag på radio denna morgon 

där SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utifrån en genomförd utred-

ning konstaterar att personalen inom kommunernas vård och omsorg inte 

kommer att räcka till i framtiden. Här berättas vidare att i Mörbylånga kom-

mun finns tankar om att vidta åtgärder som ska avlasta undersköterskorna i 

hemtjänsten.  

Planer finns på att inrätta inköpsteam som ska utföra de inköp som är bevil-

jade för enskilda. Det finns också planer och tankar på att inrätta särskilda 

team som ska utföra serviceinsatser. Allt för att tillgängliga undersköterskor 

ska få mer tid till att ägna sig åt personliga omvårdnadsinsatser, berättar 

Ann-Katrin.  

Nytt LSS-boende. 

Det berättas avslutningsvis om att ett nytt LSS-boende kommer att öppnas på 

Fabriksgatan 8 i Mörbylånga. Start med inflyttning kommer enligt planerna 

att ske den 1 maj 2018. I första hand kommer 7 lgh att tas i anspråk för det 

nya boendet. I kö finns just nu 6 yngre personer som nyligen beviljats boen-

de, konstateras det. 

Tim-gräns för hemtjänst. 

Fråga ställs om var gränsen går för när hemtjänstinsatserna blir så omfattan-

de att den som har insatserna i stället erbjuds att bo i särskilt boende. Ann-

Katrin svarar att det finns en nivå för när kostnaderna för hemtjänstinsatser-

na vida överskrider kostnaderna för en plats på särskilt boende. Då kan kom-

muner i enlighet med rådande rättstillämpning erbjuda person som har 
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mycket omfattande insatser i form av hemtjänst att bo på ett särskilt boende i 

stället.  

Denna fråga om var gränsen för antalet timmar går kommer också att be-

handlas på politisk nivå i kommunen, berättar Ann-Katrin. Frågan är aktuell 

att behandlas i både kommande VOU (Vård- och omsorgsutskott) och KS 

(Kommunstyrelse), berättas det. 

Telefonuppringning till ensamma. 

Fråga ställs om huruvida kommunen har för avsikt att starta verksamhet där 

ensamma med behov av kontakt kan erbjudas att bli uppringda för samtal via 

telefon. I sammanhanget konstaterar Ann-Katrin att det kan vara svårt att nå 

de som är ensamma och framförallt att få kunskap om vilka det är som behö-

ver och vill ha denna typ av kontakt. Diskuteras också om det kan vara en 

uppgift som kan ombesörjas vid en träffpunkt av t.ex. frivilliga. 

Träffpunkten i Färjestaden. 

Ann-Katrin Ståhl berättar att träffpunkten i Färjestaden som tidigare i huvud-

sak varit till för dem som lider av psykisk ohälsa nu är öppen för alla som 

vill få möjlighet till att träffa och ha gemenskap med andra.   

5. Rapport från Presidieöverläggningar i Emmaboda 180119 

Konstateras att ordf. Gunilla Karlsson, undertecknad sekreterare och Helen 

Karlsson besökt och representerat Mörbylånga kommun i Emmaboda den 19 

januari 2018 vid presidieöverläggningar för de kommunala pensionärsråden i 

länets kommuner samt i landstinget. 

Ordf. berättar att presidieöverläggningar vid nästa tillfälle eventuellt kan 

komma att förläggas till vår kommun.  

6. Ladan, Kultur och fritid medverkar 

Lena Petersén från Kultur och fritidsförvaltningen närvarar för att informera 

och delta i diskussion om Ladan. Lena har i efterhand rapporterat att Ladan 

byggdes 1988 och alltså fyller trettio år i år. Nya möbler i form av bord och 

stolar kommer att levereras till Ladan den 6 februari 2018, berättas också. 

Synpunkter på ordningen i Ladan framförs. Det handlar om att det fattas 

saker och att saker är trasiga. Det framförs också synpunkter på att det inte 

fungerar med att var och en städar undan efter sig. De som kommer dit får 

börja med att plocka undan och städa, sägs det. 

Vidare påpekas att högtalaranläggningen ofta är ur funktion. Papper ligger 

framme och sitter uppe på väggarna, sägs det också. Det berättas om att det 

finns en grupp bågskyttar som barrikaderat scenen vilket gör att en teater-

grupp som vill börja träna har svårt att komma igång. 

Vidare frågas vad som skall hända med en vikvägg som finns och är i vägen 

på scenen. Det frågas också vad som ska ske med bågskyttarna. 

Sammantaget och avslutningsvis uppmanas pensionärsorganisationerna att 

skriva ner alla synpunkter och skicka dem skriftligt till Lena Petersén som 

därefter i lugn och ro kan hantera varje fråga för sig. 

Under denna punkt diskuteras också helt kort frågan om lokal till SPF på 

södra Öland. Ännu har ingen permanent lösning för deras del presenterats. 
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7. Övriga frågor 

Cykelställ saknas vid busshållplatserna Sockerbruket samt Trollet i Mörby-

långa. 

Det anmäls att det saknas cykelställ vid hållplatser enligt ovan. Konstateras 

vara fråga att hantera för Roland Nanberg i kommunen samt för KLT som 

ansvarar för bussar och hållplatser. 

Undertecknad kan meddela att kontakter har tagits med Roland Nanberg som 

meddelat att han efter kontakter med Trafikverket kan rapportera att cykel-

ställ kommer att placeras inom kort både vid trollet och vid Sockerbrukeet. 

Toalettstolar är ibland för låga i särskilt boende. 

Det påpekas att många av de toalettstolar som finns i kommunens särskilda 

boenden är för låga. Ann-Katrin Ståhl berättar att det finns toalettstolsförhöj-

ningar som är möjliga att använda utifrån varje individs behov. Vissa kan 

också behöva ha de toalettstolar som utan förhöjning är lite lägre och en stol 

kan höjas men inte sänkas, sägs det. 

8. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 21 maj 2018 kl. 09.00 i stora sammanträdes-

rummet, Kommunhuset i Mörbylånga. 

9. Mötets avslutning 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Utredare 

 


