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Tillgänglighetsråd 2017-12-06 

Plats Sammanträdesrummet Fåken, Kommunhuset 

Datum 2017-12-06    14.00 – 16.45 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Ann Edvardsson, BCF 
Jakob Franzén, Dest.utv. p. 4 
Carina Lindgren, AF-chef p. 5 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Tommy Strand, VIS 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 
Peter Johansson, Projektled. p. 4 
 . 

1. Dagordningen godkänns   

Dagordningen föredras och godkännes med tillägg för övriga frågor. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Minnesanteckningar från föregående möte föredras och godkänns varefter de 

lägges till handlingarna. 

3. Verksamhetsinformation 

Klas-Göran Gidlöf berättar att det har räknats med att hela verksamheten för 

vård och omsorg ska gå med ett underskott på cirka 8 miljoner kronor 2017. 

Till stor del har det konstaterats bero på överskridanden vad gäller hemtjänst 

och till en liten del i LSS-verksamheten.  

Vetskapen om detta har lett till en hel del tuffa åtgärder i verksamheten och 

för biståndsbedömningen. I praktiken har det inneburit att hemtjänstverk-

samheten vid frånvaro ofta fått klara sig utan vikarier och nya striktare rikt-

linjer för biståndbedömning har arbetats fram. 

Vidtagna åtgärder kan leda till att det förväntade underskottet kan minska 

med 3 miljoner kronor, berättar sekr. fortsättningsvis. Vid årsskiftet träder ett 

nytt resursfördelningssystem i kraft, berättas vidare, vilket ökar förutsätt-

ningarna för att verksamheterna ska kunna hålla sin budget. 

I framtiden och för kommande år kan vi förvänta oss att ökningar krävs både 

för LSS-insatser och för insatser inom socialpsykiatri. Det konstateras att 

den psykiska ohälsan ökar både för unga vuxna och för äldre.  
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Ett nytt LSS-boende kommer också att behövas under 2018. Det kommer att 

skapas vid det som nu har varit HVB-boende för ensamkommande barn på 

Fabriksgatan i Mörbylånga, meddelas det.  I dagsläget finns 4 personer som 

beviljats boende men inte har fått detta än. 

Vad gäller tillbyggnaden på Äppelvägen berättas att 16 nya platser beräknas 

stå klara i mars 2018. Just nu står 16 – 17 personer i kö för att flytta in där, 

berättas det.  Några av dessa bor hemma och en del av dem bor på boende i 

Mörbylånga. Dock kan det vara så att några av dem som redan bor på ett 

annat särskilt boende inte tackar ja då de erbjuds att flytta till Äppelvägen. 

Nyligen har sammanställning av enkätsvar om vad äldre tycker om äldreom-

sorgen publicerats av Socialstyrelsen. Svaren visar att många av dem som 

mottar hemtjänst eller bor i särskilt boende i kommunen upplever en hög 

grad av trygghet och de är också mycket nöjda med det bemötande som de 

får. Äppelvägen når de högsta resultaten i länet. 

Vad gäller resultaten för Lindero. Rönningegården och Villa Viktoria så är 

det brister i miljön som drar ned dem. Nu har dock satsningar på utemiljön 

gjorts vid dessa boenden, berättas det. 

Ett fåtal personer i kommunen som har mycket omfattande hemtjänstinsatser 

eller personligt utformat stöd har nu, då deras pågående beslut upphört att 

gälla, erbjudits att i stället bo i särskilt boende. Socialtjänstlagen ger inte den 

enskilde en obegränsad rätt att välja typ av insats.  

I de fall kostnaderna för de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver vida 

överstiger kostnaderna för att bo i särskilt boende kan kommunen, för sin 

del, erbjuda särskilt boende i stället. Det finns fler nyare och aktuella rätts-

fall som visar på detta. 

Fråga ställs om hur många personer i kommunen som fått sin assistanser-

sättning neddragen eller helt borttagen av Försäkringskassan då de börjat 

tillämpa ett striktare sätt att beräkna tiden för grundläggande behov i enlig-

het med de nyligen avkunnade domarna i förvaltningsdomstolar som på-

verkar rättstillämpningen. 

Det berättas att det inte finns några uppgifter om exakt hur många personer 

det rör sig om men flera av dem har vänt sig till kommunen för att få sitt stöd 

i stället. De kan då handla om att de ansöker om och kan få stöd i form av 

assistans eller hemtjänst av kommunen i stället.  

4. ”Cykla på Öland” samt Tillgänglighetsguide 

Jakob Franzén, Destinationsutvecklare medverkar och berättar om ”Cykla 

på Öland.” Tanken är att skapa ett enkelt och lättnavigerat planeringsverktyg 

för turister som vill uppleva Öland på två hjul, säger han. Såväl cykelleder  

som näringsliv ska presenteras på ett överskådligt sätt. Projektet är medfi-

nansierat av Regionförbundet i Kalmar län. 

Just nu finns totalt 140 mil fördelade på 25 olika rutter inlagda i systemet, 

berättar Jakob. I presentationen av de olika rutterna finns besöksmål som 

caféer, restauranger, camping, boende, sevärdheter m.m. inlagda där det för 

varje objekt är möjligt att genom ett enkelt klick erhålla ytterligare informa-

tion. 
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Lederna och de olika rutterna är till största delen lagda utefter asfalterade 

vägar där det finns möjlighet att cykla med både breda och smala däck samt 

att åka med rullstol, berättar Jakob. Dock finns vissa sträckor där det är 

grusväg som kan vara mer lämpligt för de som cyklar med bredare däck, 

säger han. Information om underlag finns också inlagt i systemet så att den 

som ger sig iväg på en tur ska veta om i förväg vilka förhållanden som kom-

mer att råda på vägen.  

Tommy Strand påpekar vikten av att de som ger sig ut på cykel eller i rull-

stol är väl synliga i trafiken. Det borde, tycker han, informeras, i det mate-

rial som ingår i ”Cykla på Öland”, om att man för den sakens skull bör 

utrusta sig med väst eller annat som gör att man blir mer synlig i trafiken när 

man ger sig ut på någon av de rutter som ingår i paketet.  

Det bildspel som Jakob visar vid sin presentation bifogas minnesanteck-

ningarna. 

Peter Johansson, Projektledare för Tillgänglighetsguide för besöksnä-

ringen, berättar om det projekt han leder i Regionförbundets regi. Projektet 

syftar till att tillskapa en digital tillgänglighetsguide för besöksnäringen. Ba-

kom projektet står AB Destination Småland samt Regionförbundet och 

Landstinget i Kalmar län. Europeiska Regionalfonden har beviljat ekono-

miskt stöd, berättar Peter. Det bildspel som Peter visar vid sin presentation 

bifogas minnesanteckningarna.  

Resultatmål för projektet är att 2019 ha tagit fram och implementerat en 

digital tillgänglighetsguide, där minst 200 aktörer inom besöksnäringen 

ska finnas registrerade. Tillgänglighetsguiden planeras att bestå av 7 +1 

symboler som visar anpassning utifrån olika funktionsnedsättning. Det ska 

vara möjligt att söka besöksmål utifrån tre grupper. Dessa är mat/dryck, 

boende samt upplevelse, säger Peter. 

Under december 2017/januari 2018 ska en prototyp för guiden vara fram-

tagen, berättar Peter fortsättningsvis. För att testa produkten är ett önskemål 

att det utses personer bland brukare och i tillgänglighets-/funktionshinderråd 

som är villiga att delta i att prova och ge synpunkter på den tänkta funktio-

nen. 

Mötet beslutar utse Jeanette Lindh att som representant för Tillgänglighets-

rådet i Mörbylånga kommun delta i att pröva prototypen. Peter Johansson får 

meddelande om kontaktuppgifter till Jeanette.   

Målsättningen med projektet är att både öka turismen i Kalmar och Krono-

bergs län och att öka engagemang för och kunskap om frågor som tillgäng-

lighet och icke-diskriminering. Projektet går att följa via Regionförbundets 

hemsida: 

https://rfkl.se/en/Verksamheter/besoksnaring/Tillganglighetsguide/ 
 
De som är ännu mer intresserade att ta del av hur en tillgänglighetsguide 
kan se ut har här möjlighet att gå in i TD, Tillgänglighetsdatabasen, och titta 
på hur det kan se ut där. Att lägga in sin kommun i den är dock förenat med 
kostnader och om man tittar hur många kommuner som deltar så är det alls 
inte alla i landet. Här är deras sida: 
http://www.t-d.se/sv/TD2/ 

https://rfkl.se/en/Verksamheter/besoksnaring/Tillganglighetsguide/
http://www.t-d.se/sv/TD2/
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5. Arbetsförmedlingschef Carina Lindgren 

Carina Lindgren, chef vid Arbetsförmedlingen i Kalmar berättar om de olika 

former av stöd och insatser som AF har för att lyckas med att fler människor 

med olika slag av funktionshinder ska erhålla en anställning:  

 SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) 

 Stöd till personligt biträde 

 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen 

 Särskilt stöd till start av näringsverksamhet 

 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 

 Lönebidrag, Utvecklingsanställning och Trygghetsanställning 

 Skyddat arbete hos Samhall 

 Offentligt skyddat arbete (OSA) 

 Flexibla anpassningsmoduler (FAM)  

Inledningsvis berättar Carina att hon innan hon kom till AF har jobbat inom 

socialtjänsten och där kommit i kontakt med många olika former av funk-

tionsnedsättning. 

Det bildspel som Carina visar vid sin presentation bifogas minnesanteck-

ningarna. 

6. Tillgänglighetssamordnarens punkt 

Det redovisas att sekr. tillsammans med Ann Edvardsson representerat vår 

kommuns Tillgänglighetsråd vid Presidieträff för råden i Kalmar län och i 

landstinget. Träffen hölls på sjukhuset i Oskarshamn den 5 december 2017.  

Framförallt handlade mötet om den nu nya funktionshinderpolitiken som 

fastställts att gälla i Sverige under åren 2017 – 2025. Den kommer att före-

dras och redovisas av sekr. vid kommande möte för Tillgänglighetsrådet i 

januari 2018. 

7. Ordförandes punkt 

Ordf. berättar om det Positionspapper om Funktionshinder och delaktighet 

som antogs av SKL:s styrelse i november 2017. 

Med detta positionspapper vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

tydliggöra sina ställningstaganden för ett samlat nationellt, regionalt och 

lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika möjligheter.  

Positionspapperet har en bred ansats och är det första i sitt slag. Det antogs 

av SKL:s styrelse i november 2017.  

Det konstateras att Funktionshinderfrågan är en bred samhällsfråga och att 

frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter 

inom kommuner, landsting och regioner. Positionspapperet omfattar 72 

punkter inom olika områden där SKL anser att det är särskilt viktigt att upp-

märksamma delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsned-

sättning. Dokumentet innehåller också positioner med krav på regeringen 

och myndigheter. 
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För den som vill ta del av det hela i sin helhet finns det här: 

https://skl.se/download/18.5b2b7d5f15fed6dc85764b62/1511855738859/sa

mmanfattning_pospapper%20(007).pdf 

8. Tillgänglighetspris 

Två nomineringar har inkommit inför dagens beslut om vem som ska erhålla 

årets tillgänglighetspris i Mörbylånga kommun och mötet beslutar utse: 

EN VINNARE 

till mottagare av Tillgänglighetspris för 2017 i Mörbylånga kommun. 

9. Övriga frågor 

Hemsida. 

Det påpekas att ”Tillgänglighetssamordnare” inte går att söka på vår hemsi-

da. Sekr. uppdras att undersöka saken via kontakt med Annica Ohlsson som 

ansvarar för sidan. 

10. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 7 februari 2018 kl. 14.00 i stora sammanträdes-

rummet, Kommunhuset i Mörbylånga.  

Följande möten under 2018 har beslutats hållas: 

23 maj 2018  14.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

5 september 2018 14.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

28 november 2018 14.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

11. Avslutning 

Ordf. Elisabet Cima Kvarneke tackar för dagens möte, det gångna året samt 

tillönskar samtliga En God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabet Cima Kvarneke 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekreterare/Tillgänglighetssamordnare 
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