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Tillgänglighetsråd 2017-09-06 

Plats Vindöga, Mörbylånga hamn 

Datum 2017-09-06 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Kate Jogmark, Reumatikerförb. 
Ann Edvardsson, BCF 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 
 . 
 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Tommy Strasnd, VIS 
Ingbritt Karlsson, BCF 
Melvin Selander, HLR 
Inger Johansson, RTP. 

1. Dagordningen godkänns 

Rapporteras att Primärvårdschef Jonas Falk anmält förhinder varför punkten 

utgår. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras och lägges till handlingarna. 

3. Verksamhetsinformation 

Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl har anmält förhinder men har 

lämnat information till sekr. som föredrar.  

Det rapporteras att sommaren har fungerat bra för verksamheterna inom vård 

och omsorg i kommunen. Rekryteringen av sommarvikarier har gått bättre 

än vad som befarades i början på året. All personal har fått sin sommarse-

mester och alla brukare har fått sina insatser. Vid något tillfälle har dock nå-

gon serviceinsats fåt lov att byta dag/tid.  

Ett något färre antal sommargäster än vanligt har behövt insatser av vår 

kommun under sin vistelse här. Det rör sig om cirka 7-8 stycken vilket är 

betydligt mindre än det antal som Borgholms kommun har haft.  

Utbyggnaden av Äppelvägen går planenligt men bygget av nytt HVB-

boende intill Rönningegården är försenat med cirka två månader vilket bl.a. 

får ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Äppelvägen har blivit en utbildningsenhet för undersköterskeutbildning i 

samarbete med Kunskapsnavet. På Äppelvägen anordnas lärlingsplatser där 
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den praktiska delen av utbildningen erhålls. Utbildningen är 1 år och två 

dagar i veckan har de som går utbildningen teori och i övrigt praktisk ut-

bildning vid boendet på Äppelvägen. Den som klarar utbildningen erbjuds 

fast anställning i kommunen. Det är ett stort intresse för att delta i denna ut-

bildning och alla fem platser är fyllda den första omgången. 

Senaste prognosen gällande budget visar att Vård och omsorg går mot ett 

underskott på 7-8 miljoner kronor vid årets slut. Bl.a. beror det på att 

kommunen tar över och ger insatser till ett antal personer som blivit av med 

sin assistansersättning från Försäkringskassan samt ökade timmar inom 

hemtjänst och hemsjukvård. 

Ett effektiviseringsarbete pågår och alla enheter deltar i att åstadkomma 

sparåtgärder. Kampanjen ”Varje droppe räknas” har utökats till att även 

omfatta ”Varje öre räknas”. I hemtjänsten finns skillnader i det som är 

planerad tid och den tid som faktiskt är utförd hos brukare. Här vidtas an-

passningsåtgärder så att timmarna verkligen används på rätt sätt och kommer 

brukarna till del som det är tänkt. Detta är ingenting som drabbar någon 

enskild brukare. 

Samtidigt ses riktlinjerna för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 

och för LSS-handläggning över så att de blir i överensstämmelse med 

gällande lagstiftning och vägledande domar inom området. Detta kan med-

föra att brukare vid en omprövning av beslut inte erhåller samma typ av in-

satser som tidigare. Bl.a. finns flera aktuella domar som ger kommuner möj-

lighet att erbjuda boende i stället för hemtjänst då kostnaderna för insatserna 

som behövs vida överstigare kostnaden för en boendeplats. 

Organisationen inom hemtjänst och boende ses över. Ett arbete har påbörjats 

att föra över de pensionärslägenheter som finns vid Lindero till det särskilda 

boendet och på så sätt avlasta hemtjänsten i Mörbylånga. Vi ser att det kan 

gynna såväl boende som personal. De boende har redan idag mycket kon-

takt med Lindero genom t.ex. deltagande i dagverksamheten. För personal 

kan det innebära möjlighet att höja sysselsättningsgrad då fler arbetsuppgif-

ter ska utföras.  

Avslutningsvis berättas att det är svårt att rekrytera enhetschefer. Det saknas 

idag en chef inom hemtjänst och en inom särskilt boende. 

4. Tillgänglighetssamordnarens punkt 

Presidieträff 

Inledningsvis presenteras en inkommen inbjudan att delta i en presidieträff i 

Oskarshamn den 5 december 2017 kl.09.00 – 15.00. Det är en träff för länets 

tillgänglighets-/funktionshinderråd. Mötet beslutar uppdra till sekr. att delta 

tillsammans med Ann Edvardsson. 

Tillgänglighetsguide 

Härefter informeras om att arbetet med att tillskapa en Tillgänglighetsguide 

för besöksnäringen i länet nu påbörjas. Nu har Europeiska Regionalfonden 

beviljat ekonomiskt stöd till projektet. Målet är att under 2019 ha tagit fram 

och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer 

inom besöksnäringen  
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Projektledaren Peter Johansson har bjudits in till nästa möte med tillgäng-

lighetsrådet i Mörbylånga. Han kommer då att berätta om projektet och visa 

hur en digital tillgänglighetsguide är tänkt att fungera. 

Utvidgat skydd mot diskriminering 

I en proposition föreslås en ändring i diskrimineringslagen som avser bris-

tande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen 

innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 

färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form 

av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhanda-

håller varor och tjänster till allmänheten. Lagändringen föreslås att träda i 

kraft den 1 maj 2018. 

5. Ordförandes punkt 

Minimässa om funktionsnedsättning 

Ordf. presenterar en inbjudan att besöka en minimässa om funktionsnedsätt-

ning med tema bilanpassning som arrangeras av Funka för livet på olika 

platser i landet. Den 14 september 2017 äger den rum i Växjö kl. 15.00 – 

19.00 på Söderleden 2. 

Inbjudan att delta i Nka-Webbinarier  

Nationellt kunskapscentrum anhöriga, Nka, arrangerar under hösten flera s.k. 

webbinarier som vänder sig till alla som är intresserade av anhörigfrågor. 

Det är kostnadsfritt att delta. Via denna länk går det att nå information om 

och att delta i dessa: 

http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbutbildningar/ 

 

Destinationsutvecklare 

Ordf. berättar om Jakob Franzén som arbetar som destinationsutvecklare på 

Öland och som bl.a. är aktiv i projektet ”Cykla på Öland”. Ordf. föreslår att 

Jakob inbjuds att delta vid nästa tillgänglighetsråd framförallt för att han ska 

uppmärksamma tillgänglighetsfrågorna i sitt arbete. 

Arbetsförmedlingen 

Frågan om funktionsnedsattas möjlighet att erhålla anställning på arbets-

marknaden har tidigare diskuterats på tillgänglighetsrådet och ordf. föreslår 

att bjuda in Arbetsförmedlingschef Carina Lindgren till nästa Tillgänglig-

hetsråd den 6 december 2017. 

 

6. Tillgänglighetspris 2017 

http://www.morbylanga.se/kommun-politik/Organisation/Radgivande-

organ/Tillganglighetsradet/Tillganglighetspris/ 

Via denna länk går det att nå den information som finns om priset på 

kommunens hemsida. Det finns utöver detta också information om tidigare 

pristagare m.m. på hemsidan, berättar ordf. 

Ordf. påpekar att nomineringar ska vara inkomna till kommunen senast den 

30 november så att beslut hinner fattas om vem som ska bli årets mottagare. 

http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbutbildningar/
http://www.morbylanga.se/kommun-politik/Organisation/Radgivande-organ/Tillganglighetsradet/Tillganglighetspris/
http://www.morbylanga.se/kommun-politik/Organisation/Radgivande-organ/Tillganglighetsradet/Tillganglighetspris/
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Annonsering om möjlighet att nominera förslag till mottagare ska ske i 

tidningarna Ölandsbladet, Barometern och Östra Smålandstidningen samt i 

nästkommande ”Din Kommun”. 

7. Tillgänglighetsvandring i Mörbylånga 

Som planerat genomfördes en tillgänglighetsvandring i Mörbylångas centra-

la delar. Deltager gör tillgänglighetsrådet, Kommunfullmäktiges ordf. Kjell 

Magnusson, VOC för skolan David Idermark, Servicechef Roland Nanberg 

och från rehabgruppen deltar arbetsterapeuterna Ann-Kristine Fredén och 

Jenny Tinnert. 

Redovisning sker i separat rapport. 

8. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 6 december 2017 kl. 14.00 i sammanträdesrummet 

Fåken i kommunhuset, Mörbylånga.  

Till detta möte har inbjudits projektledare Peter Johansson som arbetar med 

Tillgänglighetsguide för besöksnäringen, destinationsutvecklare Jacob 

Franzén och arbetsförmedlingschef Carina Lindgren. En inbjudan för delta-

gande har också tillställts primärvårdschef Jonas Falk. 

9. Mötets avslutning  

Ordf. summerar genomförd tillgänglighetsvandring och avslutar mötet. 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabet Cima Kvarneke 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekreterare/Tillgänglighetssamordnare 

 


