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Pensionärsrådet 

Plats Kommunkontoret i Mörbylånga 

Datum Måndag den 3 september 2018, klockan 9.00 – 11.20 

Deltagare Gunilla Karlsson (C) ordförande 
Kurt Arvidsson (S) 
Jeanette Lindh (KD) 
Ella-Britt Andersson (S) 
Eva Hansson Törngren  
Helen Karlsson 
Lena Engström 
 

Ingrid Johansson 
Sonja Karlsson 
Ann-Katrin Ståhl, 
verksamhetsområdeschef 
Jonas Falck, enhetschef  
Åsa Strömberg, sekreterare 
Per Mackén, ekonom 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Ordförande vill lägga till tre punkter till dagordningen nämligen kryssturer i 

hemtjänsten, bemanning i sommaren samt ventilation på Äppelvägen. En 

ledamot vill även ha en dialog om fixartjänsten.  

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Rådet går igenom föregående mötesanteckningar. 

3. Kontanthantering i kommunen 

Per Mackén från ekonomiavdelningen informerar om problematiken med 

kontanter och anledningarna till att kommunen har som målsättning att mynt 

och sedlar inte ska tas emot vid köp av kommunens tjänster eller varor. Det 

går att betala med kort eller swish i servicecenter men om man köper till 

exempel ett helt häfte på 10 lunchkuponger kan man även få en faktura. 

Rådet undrar om kostverksamheten kan skapa en faktura för mindre belopp? 

Till exempel bara en måltid på Rönningegården. Ann-Katrin Ståhl tar det 

vidare med verksamhetsområdeschef David Idermark och kostchef Johan 

Miedl. Detta är även en fråga att ta upp på Tillgänglighetsrådet.  

4. Verksamhetsinformation 

Hur har de äldre klarat värmen i sommar?  

Ann-Katrin Ståhl informerar hur brukarna har klarat värmen. Verksamheten 

har haft nytta av sin handlingsplan för värmen. Personalen har varit väldigt 

duktiga. Vårdboendet Äpplet har haft det värst på grund av att AC saknas.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-09-03 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Kryssturer 

Om en person arbetar 80 % men vill ha heltid kan man täcka in för personal 

på ens egen avdelning för att få ihop timmarna. Finns det inga lediga turer 

där så kan man göra en tur på annan avdelning. Detta är för att höja 

personalberedskapen men är helt frivillig. Man kan bara arbeta på 

avdelningar som är nära varandra (inte över hela Öland). Ann-Katrin Ståhl 

informerar om den senaste omorganisationen bland cheferna.  

Fixartjänst 

Inköpstid har upphandlats av Ica Färjestaden. Hemtjänsten kan nu hjälpa 

brukarna som beviljats bistånd om inköp att boka mat online och 

inköpsteamet levererar från affären. Gäller inte södra Öland utan där är det 

oförändrat samarbete med Ica Grönhögen. En kylbil måste köpas in för att 

klara uppdraget. Kan takrännor ingå i fixartjänsten? Ann-Katrin Ståhl 

meddelar att detta inte är möjligt då rensning av takrännor kräver mer 

kvalificerade kunskaper som inte är syftet med fixartjänsten. Ytterligare 

information kommer gå ut till rådet angående reglerna för fixartjänsten. 

Jonas Falck – enhetschef vårdcentralerna i Mörbylånga och Färjestaden 

Rådet vill veta hur läkartätheten ser ut i Färjestaden - Jonas Falck bedömer 

den som god. De har fått en bra kontinuitet så patienterna kan få träffa 

samma läkare i stort sett varje gång. Vårdcentralerna har haft en bra 

bemanning under sommaren. Rådet undrar hur det går med medicinsk 

fotvård för diabetiker? Jonas Falck svarar att de håller på att upphandla en 

fotspecialist. Pensionärsrådet skulle gärna se en återupplivning av 

Patientrådet (gäller samtliga patienter och har sitt fokus mot landstinget) 

Jonas Falck får kontakta Helen Karlsson för att diskutera denna möjlighet.  

Ladan 

Lokalerna räcker inte till och utrymmet är för litet. Ingen ridå finns heller. 

Gunilla Karlsson ska kontakta Eleonor Rosenkvist, kultur- och fritidschef, 

och återkoppla till rådet. Rådet ser gärna att hon kommer på nästa möte med 

rådet.  

5. Pensionärsföreningar 

Vad är på gång i höst?  

Ledamöterna går igenom deras respektive föreningars omfattande och 

intensiva program för hösten.  

6. Övriga frågor 

Punkten utgår då rådet inte har några övriga frågor att diskutera.  

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Åsa Strömberg 

Sekretrare 

 


