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Tillgänglighetsråd 2018-05-23 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2018-05-23    14.00 – 16.30 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Ann Edvardsson, BCF 
Kate Jogmark, Reumatikerförb. 
Eleonor Rosenqvist, p. 4 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Tommy Strand, VIS 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 
Marita Engstrand, p. 3 

1. Dagordningen godkänns 

Dagordningen föredras och godkänns. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras, godkännes och lägges till 

handlingarna. 

3. Information om fritidshjälpmedel – Marita Engstrand 

Marita Engstrand, Fritidssamordnare, Habiliteringen södra Kalmar län, 

berättar om hjälpmedel som kan underlätta för funktionshindrade att utöva 

fritidsaktiviteter samt om anpassade aktiviteter i södra Kalmar län. Aktivi-

teterna ordnas i samverkan med eller direkt av kommuner, organisationer 

eller föreningar. 

Via Landstingets hemsida går det att hitta information om anpassade 

aktiviteter i bl.a. Mörbylånga kommun: 

http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd

/Sjukhus/Habilitering%20fritidsaktiviteter%20och%20kurser/Fritidsaktivitet

er/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga

%20kommun%20barn%2C%20ungdomar%20o%20vuxna.pdf 

Via Landstingets hemsida är det också möjligt att nå en lista med fritids-

hjälpmedel so finns till utlåning: 

https://www.1177.se/Dokument/Kalmar%20l%c3%a4n/Tema/Hj%c3%a4lp

medel/Fritidshjalpmedel_lana_Kalmar_lan.pdf 

http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd/Sjukhus/Habilitering%20fritidsaktiviteter%20och%20kurser/Fritidsaktiviteter/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun%20barn%2C%20ungdomar%20o%20vuxna.pdf
http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd/Sjukhus/Habilitering%20fritidsaktiviteter%20och%20kurser/Fritidsaktiviteter/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun%20barn%2C%20ungdomar%20o%20vuxna.pdf
http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd/Sjukhus/Habilitering%20fritidsaktiviteter%20och%20kurser/Fritidsaktiviteter/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun%20barn%2C%20ungdomar%20o%20vuxna.pdf
http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd/Sjukhus/Habilitering%20fritidsaktiviteter%20och%20kurser/Fritidsaktiviteter/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga%20kommun%20barn%2C%20ungdomar%20o%20vuxna.pdf
https://www.1177.se/Dokument/Kalmar%20l%c3%a4n/Tema/Hj%c3%a4lpmedel/Fritidshjalpmedel_lana_Kalmar_lan.pdf
https://www.1177.se/Dokument/Kalmar%20l%c3%a4n/Tema/Hj%c3%a4lpmedel/Fritidshjalpmedel_lana_Kalmar_lan.pdf
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I listan finns bl.a. denna badrullstol som exempelvis kan lånas av enskilda 

men också ska kunna vara möjlig att köpa in av kommuner som vill utrusta 

sina badplatser så att de når en högre grad av tillgänglighet: 

 
 

 

Rullstol Hippocampe L med väst och väska  

För vatten, skog, strand och snö.  
Standard: Polstrad sits, Vinkeljusterbar rygg, Bromsar på båda bakhjulen, 

Höftbälte, Körbygel, Dragsnöre.  

Art nr Medema: PF000121-M  

Inv nr: 107210 

 

Om du som har en funktionsnedsättning, anhörig eller personal vill ha råd 

och stöd kring fritid och rekreation - kontakta fritidssamordnare Marita 

Engstrand på Landstingets Habilitering i södra Kalmar län. Hon har telefon: 

0480-84079 eller mail: marita.engstrand@ltkalmar.se 

Avslutningsvis berättar Marita Engstrand om landstingets tolkcentral för 

döva och hörselskadade där tolk kan beställas av den som behöver det. Tolk-

centralen kan nås på telefon 0480-84544 och här finns mer information: 

http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-

kalmar/habiliteringen/tolkcentral/ 

Listan på fritidshjälpmedel och bilden på badrullstolen har vidarebefordrats 

till Kultur- och fritidschef Eleonor Rosenqvist samt till Matheus Tholin, 

handläggare på ansvarig förvaltning.  

mailto:marita.engstrand@ltkalmar.se
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/habiliteringen/tolkcentral/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/habiliteringen/tolkcentral/
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4. Kultur- och fritidschef Eleonor Rosenqvist - information 

Eleonor Rosenqvist berättar inledningsvis om att det pågår ett arbete att 

tillgänglighetsanpassa badplatsen vi Kalvhagen i Mörbylånga. Här krävs en 

hel del förbättringar vad gäller att komma till badplatsen, åtgärder måste 

vidtas för att förbättra möjligheterna att byta om och att besöka tillgänglig 

toalett och att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig i och upp från vattnet 

via någon form av ramp. 

Vidare berättas att för en helhetslösning vid Kalvhagen krävs att nya funda-

ment ska gjutas och egentligen en helt ny brygga. Ett annat problem är att 

stranden är mycket långgrund vilket gör att det krävs en oerhört lång ramp 

för att en person ska kunna nå ut till badbar vattennivå. Dessutom måste en 

lättmetallramp tas upp under vintertid för att inte skadas. En lång brygga 

kräver att stor lyftkran används vid både upptagning och iläggning. Det kan 

låta enkelt men medför stora kostnader, berättar Eleonor i efterhand.  

Det berättas också om åtgärder som planeras för att förbättra den gjutna 

ramp som idag finns vid badplatsen i Färjestaden. Denna ramp är idag vänd  

i en riktning som gör att det samlas växter m.m. som följer med vågorna in 

mot land i rampen vilket gör den hal och svår att använda. 

Det berättas att Hansa bygg varit engagerade i frågan och att de därvid 

besökt både Kalvhagen i Mörbylånga och badplatsen i Färjestaden.  

Frågor ställs till Eleonor om brister som konstaterades vid den tillgänglig-

hetsvandring som genomfördes i Mörbylånga den 6 september 2017. Där 

påpekades att lutningen på rampen vid båtbryggan i hamnen är för brant.  

Det konstaterades också att entrén till toalett och konferenslokal Vindöga är 

svår att passera för funktionshindrad. Nedtill vid tröskeln under dörren finns 

en för hög kant som är svår att passera med rullstolshjulen. Dessutom saknas 

automatisk dörröppnare. Här behöver åtgärder vidtas så att lokal och toalet-

ter blir tillgängliga. 

Eleonor håller med och det utlovas att frågorna ska undersökas och det ska 

utredas vilka åtgärder som är nödvändiga och möjliga att vidta. Framförallt 

hävdar hon att kommunen för sin del måste föregå med goda exempel och 

naturligtvis ha hög grad av tillgänglighet till sina egna lokaler och till andra 

ytor dit allmänheten ska ha möjlighet att nå. 

Rapporten från tillgänglighetsvandringen enligt ovan sänds till Eleonor 

Rosenqvist så att hon därmed erhåller upptäckta brister i både text och bild.  

5. Verksamhetsinformation 

Från verksamheten rapporteras att det just nu saknas två enhetschefer och att 

det från och med juni kommer att saknas 3 chefer. Det är en enhetschef på 

Äppelvägen som saknas, en enhetschef för LSS-verksamhet och en enhets-

chef för hemtjänst. I skrivande stund rapporteras dock att enhetschefen för 

hemtjänst är tillsatt och hon som börjar på den tjänsten heter Annika 

Rylander.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård. 

Om nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård 

berättas att det fungerat bra för vår kommuns del hittills under året då den 

nya lagen varit gällande. 
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Dock finns en del frågetecken som fortfarande behöver rätas ut. Ett sådant 

frågetecken är det gemensamma kommunikationssystemet Cosmiq Link som 

dels ska bytas ut till hösten och som måste tillämpas mer ändamålsenligt och 

på samma sätt av samtliga som är användare av det. 

När det gäller antalet utskrivningsklara dagar har vår kommun med god mar-

ginal klarat den gräns som är satt till ett genomsnitt per månad på 3 dagar för 

att ett betalningsansvar ska börja gälla. Under året har Mörbylånga kommun 

alltså inte behövt betala något till landstinget för att någon legat kvar för 

länge på sjukhuset. 

HSL och sjuksköterskor. 

Vidare rapporteras när det gäller insatser enligt Hälso- och sjukvårdlagen, 

HSL att en gemensam arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag på hur 

ett genomförande av utflyttning av sjuksköterskor från de särskilda boendena 

ska gå till. Syftet är att underlätta samverkan, öka samarbetet och att öka 

möjligheten till att vara flexibel samt att även i högre grad än vad som nu är 

fallet kunna hjälpa varandra genom att gå in i varandras ställe vid kortare 

frånvaro m.m.  

I fråga om HSL rapporteras vidare att mer avancerad sjukvård fortsätter att 

öka och i samband härmed finns en oro för den kommande sommaren. Just 

nu ser dock sommaren ut att kunna fungera tillfredsställande men det finns 

en såbarhet. 

Rapporteras att det planeras för att hålla öppet för ”Drop in” på dagrehabili-

teringen i Mörbylånga. Det ska alltså vara möjligt att besöka verksamheten 

utan föregående tidsbokning vilket kan underlätta för många besökare. 

LSS-verksamheten. 

Det nya boendet Sundet öppnar i mitten på juni. Personal till verksamheten 

är anställda fr o m den 1 juni 2018. Vidare berättas att den dagliga verksam-

heten Vasa öppnar i början av juni. Slutligen konstateras vad gäller LSS att 

det kommer att finnas ett ökat behov av platser för daglig verksamhet vilket 

innebär att det kommer att behövas både personal och lokaler till sådan 

verksamhet. 

Ensamkommande barn, EKB. 

När det gäller verksamheten för ensamkommande barn rapporteras att det i 

nuläget finns 17 boende. För 8 av dem får kommunen inte någon ersättning 

från migrationsverket. Det finns dessutom en del oklarheter när det gäller 

den nya lagen om amnesti som träder i kraft den 1 juli 2018. 

En fråga är om de som själva uppger att de fyllt 18 år kan bo kvar i verksam-

heten. En annan fråga är om kommunen kommer att erhålla ersättning. När 

det gäller skolgång är en fråga om de som skrivits ut ska skrivas in igen. Två 

av de boende ungdomarna kommer inte att beröras av den nya amnestin och 

det beror på att de kom efter den 24 november 2015. I övrigt rapporteras att 

det är lugnt på boendet. 

AME och integration för vuxna. 

Rapporteras att kommunen tagit emot och levererat boende till de som ska 

komma under innevarande år. En handfull personer har också kommit till oss 

via vidarebosättning från Hultsfred. Kommunen har tagit över och ger nu 
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kursen i SO, samhällsorientering, på arabiska. För närvarande pågår den 

första kursen och samtliga är nöjda med hur det har fungerat. Det berättas 

också att kommunen har ett gott samarbete med både Arbetsförmedlingen 

och SFI när det gäller de nyanlända som kommit till kommunen.  

Det berättas att när det gäller DUA, Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete, så rullar arbetet på och nu är fokus inriktat på att rekrytera och direkt-

matcha de arbetssökande mot det lokala näringslivets behov. 

Kommunen är också genom AME med i ett ESF-projekt som heter Samver-

kan Leder till Arbete. Här deltar också flera andra av länets kommuner och 

projektet är nu på väg att övergå från det vi kan kalla planeringsfas till 

genomförandefas. Tanken är att matchningstjänsten ska jobba mot den grupp 

arbetssökande som vi har identifierat och som vi tror är möjliga att matcha ut 

i arbetslivet. 

Om Innergården berättas att det är en grön arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Innergården är en insats som arbetar med grön arbetslivsinriktad rehabili-

tering/naturbaserad rehabilitering där odling, natur och utomhusvistelse 

utgör en stor del av verksamheten. Här rapporteras att verksamheten pågår i 

omfattning som tidigare.  

Innergården är belägen i anslutning till Capellagården i Vickleby. Insatsen 

driver en frilandsodling på ca 200 m2, ett växthus på 40 m2 samt en villa-

trädgård. 

Innergården är en insats som finaniseras och bedrivs i samverkan mellan 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun och 

Samordningsförbundet i Kalmar län. Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan, Landstinget i Kalmar och alla kommuner i länet är medlemmar i 

Samordningsförbundet. 

AME har också ett uppdrag vad gäller kommunens bilar. Det handlar om att 

tvätta bilar, byta däck, fylla på spolarvätska m.m. och här arbetas med stän-

diga förbättringar och byggande av strukturer för att göra det stabilt och 

ekonomiskt smart. Detta sedan uppdraget helt och hållet ligger på AME. 

Inom ramen för det som kallas Caféuppdraget har Betul Gocer haft sitt 

instegsjobb i ett års tid nu i kommunhusets lunch- och fikarum. Hon slutar 

nu i juli i sommar och tanken från verksamhetens sida är att hitta någon ny 

som kan få ett instegsjobb med en placering på den plats som Betul nu 

lämnar. 

Vid AME/återbruk arbetas för högtryck i fullt tempo. Många deltagare finns 

på plats och man har många uppdrag att genomföra och slutföra. Återbruka-

de möbler säljs i ett tempo som nästan innebär att de är sålda innan de 

kommit in. Det berättas också att nu finns en tapetserare på plats så att det är 

möjligt att få möbler renoverade till en rimlig kostnad. 

Ferietjänsterna är klara för året och det är drygt hundra ungdomar som 

kommer att anställas under en period av tre veckor i kommunen. Ett strand-

städningsuppdrag kommer också att genomföras där en arbetsledare ska 

anställas över sommaren. Den personen ska ta ansvaret för ferieungdomar 

som städar stränder.    
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6. Tillgänglighetsplan - uppföljning 

I tillgänglighetsplanen för Mörbylånga kommun framgår bl.a. att i årsredo-

visningen ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits under året med ut-

gångspunkt från planen. Tillgänglighetssamordnaren har sammanställt årets 

viktigaste händelser och aktiviteter i en tjänsteskrivelse som bifogas min-

nesanteckningarna här tillsammans med gällande Tillgänglighetsplan från 

2014. 

7. Den nya funktionshinderpolitiken 

Undertecknad sekr. föredrar. 

Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett nytt nationellt mål för 

funktionshinderpolitiken och en ny inriktning för genomförandet av 

funktionshinderpolitiken.  

Målet för funktionshinderpolitiken är att, med FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jäm-

likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska 

bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. 

FN:s konvention undertecknades av Sveriges regering den 30 mars 2007 och 

trädde i kraft den 14 januari 2009. Den utgår från de mänskliga rättigheterna 

och konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och 

lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 

alla personer med funktionsnedsättning. 

För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinder-

politiken mot de fyra områdena: 

•Principen om universell utformning, 

•Befintliga brister i tillgängligheten, 

•Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och 

•Att förebygga och motverka diskriminering. 

Bildspel visas som bifogas minnesanteckningarna. 

8. Tillgänglighetssamordnarens punkt 

Det rapporteras att staten ålagt Länsstyrelserna att aktivera sig i att fram-

förallt stödja kommuner i att implementera den nya funktionshinderpolitiken 

Regeringen har också tillsatt en vad man kallar styrutredning som ska utreda 

hur ett genomförande av de funktionshinderpolitiska målen ska ske. Martin 

Olauzon har tillsatts som särskild utredare och utredningen ska avge ett 

betänkande den 31 januari 2019.   

Bildspel visas som bifogas minnesanteckningarna.  

9. Ordförandes punkt 

Att hjälpa funktionshindrade i en utrymningssituation. 

Anne Wilks vid station Linné har uppmärksammat ordf. om frågan efter att 

Arbetsmiljöverket besökt stationen vid ett tillfälle och bl.a. inspekterat möj-

ligheterna till utrymning vid händelse då sådan måste ske. Ordf. påpekar här 
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att det troligen finns en stor okunskap om hur man hjälper personer med 

olika slag av funktionsnedsättning i en utrymningssituation. 

Informationen på hemsidan. 

Ordf. uttrycker missnöje med att det inte är möjligt att hitta fler minnesan-

teckningar från tillgänglighetsrådet på hemsidan. Nu finns bara anteckningar 

från ett fåtal råd tillbaka i tiden. Det går heller inte att hitta rapporten från 

tillgänglighetsvandringen i Mörbylånga på hemsidan, berättas vidare. Sam-

mantaget konstaterar ordf. att tillgänglighetsfrågorna inte är så synliga som 

de förtjänar att vara. 

Träffpunkter för att moverka ensamhet. 

Ordf. konstaterar att resultat från medicinsk forskning visar att ensamhet 

orsakar mycket ohälsa i samhället. En metod att motverka ensamhet skulle 

kunna vara att skapa träffpunkter där människor kan träffas och erhålla 

möjliget till kontakt och gemenskap med andra, hävdas det. I sammanhanget 

diskuteras Ladan som en utmärkt lokal för olika slag av träffpunktsverk-

samhet. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger. 

11. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 5 september 2018 kl. 14.00 i Stora sammanträdes-

rummet i Kommunhuset. 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabet Cima Kvarneke 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Utredare 

 


