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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Plats Telefonkonferens 
Datum 2021-12-06 kl. 09:00. 
Deltagare Mathias Karlsson 

Nina Åkesson Nylander 
Ann-Katrin Ståhl 
Sofi Ludvigsson Ferm 
Cajsa Beijerstam Torstensson 

Lotta Jansson 
Ingrid Johansson 
Kate Jogmark 
Ove Fransson 
Eva Hansson Törngren 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Rådet godkänner dagordningen. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 
Sekreterare Cajsa Beijerstam Torstensson går igenom föregående protokoll. 
En fråga inkommer om digitaliseringsmötena och en statusrapport. Intresset 
har varit mycket stort och de har fått in många positiva synpunkter. 
Statusrapporten skickas till Pensionärs- och tillgänglighetrådet.  

3. Tillgänglighetspris 
Två nomineringar har inkommit den rätta vägen. Gemensamt beslut tas att 
Fridstorps ridverksamhet tilldelas Tillgänglighetspriset på 
kommunfullmäktiges decembermöte.  

4. Verksamhetsinformation 
Ann-Katrin Ståhl informerar om Covid-läget och meddelar att det är lugnt i 
verksamheterna just nu. Under hösten har det varit utbrott och personal och 
brukare inom LSS-verksamheterna har blivit smittade, de flesta 
fullvaccinerade, men ingen har blivit allvarligt sjuk. Ann-Katrin Ståhl 
informerar även att i och med den ökade smittan i länet har det inkommit nya 
restriktioner och att den basala hygienen är viktig.  
Ann-Katrin berättar för rådet att kommunens demensvård har blivit väldigt 
uppmärksammad under hösten och demensteamet vann årets team i Sverige. 
Där motivationen var att demensteamet är ett föredöme för hela nationen när 
det gäller demensvård.  
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Ann-Katrin informerar om att kommunen håller på att arbeta med ett till 
särskilt boende där upphandlingen blev överklagad och läget är att det är 
oklart hur fortsättningen kommer bli. Det hålls möten om detta och hur 
processen ska gå till, det är inget ovanligt att en upphandling överklagas.  
 
Ann-Katrin berättar för rådet om att kommunen har kö till LSS-boenden och 
det är 6 stycken personer som står i kö. Vilket kan vara svårt att beräkna och 
att kommunen kommer att behöva på ett eller annat sätt bygga ut för att klara 
av kön.  
 
Mörbylånga kommun har haft många projekt igång i år. Ann-Katrin 
informerar om projekt som är initierat av våra medarbetare. 
Vanguardprojektet (numera kallad Mörbylångamodellen) har varit igång 
under hösten och det är undersköterskor som har fått intervjua våra brukare i 
södergruppen i Färjestaden. Syftet är att det ska organisera hemtjänsten på 
ett annat sätt och projektet är just nu i slutfasen. Ann-Katrin informerar om 
projektet att utveckla undersköterskans roll och planen för våren är att 
fortsätta med det. Undersköterskan ska kunna ta på sig andra uppgifter från 
sjuksköterskorna och på så sätt utveckla undersköterskans roll så att de 
jobbar med det som de är utbildade inom. Ann-Katrin presenterar ett nytt 
projekt som kommunen har på gång där en distriktssköterska som håller 
förebyggande hälsosamtal. Mörbylånga kommun fick förfrågan att arbeta 
med detta projekt och har tackat ja, det börjar i mars och tre månader framåt.  
 
Ann-Katrin berättar om kommunens arbete Öland hemsjukhus och 
omställningen till nära vård och hur vi ska kunna trygga upp brukare i sitt 
hem. Kommunen har fått en geriatriker som finns på Särskilt boende i 
Mörbylånga och som förmodligen kommer att utökas till samtliga särskilda 
boenden under våren. Rådet diskuterar om det finns ett budgettänk med de 
olika projekten och utvärderingen. Inför budget 2022 fanns det inte riktigt 
men statsbidragen finns för år 2022. Till framtida budget får förvaltningen 
tänka vilka projekt som de vill ha i ordinarie verksamheten.  
 
Rådet diskuterar en inkommen fråga om att Borgholm kommun har beslutat 
att införa kostnadsfria trygghetslarm och om det är något som ska beslutas 
om i Mörbylånga kommun också. Ann-Katrin meddelar att de ska undersöka 
och diskutera frågan vidare. I december 2021 gav Socialnämnden 
förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnadsfria trygghetslarm.  
 
Rådet diskuterar ytterligare en inkommen fråga där det finns en besvikelse 
för att de äldre inte får äta lunch vid Sirenen och frågar om det är borttaget. 
Ann-Katrin berättar att det är pandemin som har påverkat och att de tänkte 
börja i höstas men smitta i verksamheten hindrade och med tanke på de nya 
restriktionerna så ligger det på is just nu. Ann-Katrin poängterar att vi måste 
vara försiktiga nu i och med covid-19. Rådet diskuterar andra frågor om att 
äta i skolmatsalar och Ordförande Mathias poängterar att det måste vi ta tag i 
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och diskutera när pandemin har lugnat ner sig. Vi behöver skapa oss 
beredskap för det.  
 
Inför rådets möte inkom det en fråga om att införa en busshållplats vid Wasa 
Seaside i samband med den planerade cirkulationsplatsen vid korsningen 
Runsbäcksvägen/Järnvägsgatan. Kalmar länstrafik svarade att ”Det är idag 
ungefär 200 meter från denna fastighet till antingen hållplats 
Byggmästaregatan för linje 105 alternativt hållplats Telegatan för linje 404, 
det är för kort avstånd för att det ska vara relevant med ytterligare ett stopp 
däremellan så det kommer inte att införas. Till hållplats Byggmästaregatan 
finns gång och cykelväg och Byggmästaregatan är nyligen ombyggd med 
plattform och nytt väderskydd och hållplats Telegatan kommer ju snart att få 
ombyggnad med ledstråk och nytt väderskydd”.  Rådet tar del av svaret från 
Kalmar länstrafik och diskuterar vidare om det finns ett annat alternativ att 
flytta en busshållplats västerut och omdisponera de som redan finns. Inga 
beslut är fattade och därför är tidsplanen för cirkulationsplatsen inte klar än.  
 
Rådet diskuterar hur viktigt det är med ett gott bemötande och att det är 
tråkigt att vissa brukare i verksamheterna känner att de får ett nonchalant 
bemötande, att personal inte har varit engagerade och att brukare har sett sig 
osedda. Ann-Katrin håller med om att det är frågor som vi behöver jobba 
med hela tiden och det är inte så vi vill att vår personal ska uppfattas. Ann-
Katrin poängterar att vi tar det på allvar. Ordförande Mathias betonar att om 
några märker avvikelser så är det bra att höra av sig till kommunen så att vi 
kan förbättra oss och att vi är tacksamma att människor hör av sig och 
framför synpunkter, både ris och ros.    
 
Ann-Katrin berättar för rådet att förvaltningen har pengar över 2021 och ett 
förslag är om det finns intresse för olika föreningar att arbeta med att 
motverka ensamhet och att föreningarna håller i aktiviteter som kommunen 
ger bidrag till. Sekreterare Cajsa har efter rådets möte skickat ut information 
om det och hur de ska gå tillväga för att ansöka.  
 
Rådet diskuterar om att det finns utbildningar i vården för de som är 
språksvaga. Det finns språkombud i kommunen och hemtjänsten. Under 
somrarna förekommer det mer men inte lika mycket resterande av året. 
Rådet diskuterar vidare om delegering och att det kan finnas en tendens att 
man svarar ”Ja” även om man inte har den kunskapen och främst är det så 
för att man vill vara till lags. Delegeringsrutinerna över sommaren ska ses 
över och att exempelvis ordinarie personal sköter större områden och har 
medicinansvar under sommaren.  
 
Rådet fortsätter med att diskutera heltidsredan och resurspass och hur viktigt 
det är med kontinuitet med heltidsresan och att personal inte ska hoppa 
mellan avdelningar. Sofi meddelar att resurspass är en stor utmaning och har 
alltid varit det. Det är jättebra när man täcker upp för sin egen enhet men 
man kan bli bokad på andra enheter och det är en utmaning för kontinuitet. 
Kontinuiteten har inte påverkas så mycket men om vi får fler så kan det 
påverka.  
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Sofi fortsätter med att berätta att förvaltningen håller på med en revidering 
av heltidsresan och många känner oro om resurspass men är svårt att hitta 
lösning och är en utmaning för oss och som vi arbetar med. Målet är att 
kontinuiteten ska bli bättre och det har den blivit i hemtjänsten under 
Vanguardprojektet (Mörbylångamodellen) och att de kommer fram till en 
bra lösning och svar som de kan använda i resten av verksamheten. Sofi 
meddelar att i projektet ser vi att kontinuitet var en röd tråd och något som är 
viktigt för brukarna. Under experimentet har kontinuiteten varit bra och 
något som vi vill jobba vidare på.  
 

5. Redovisning och budget 2022 
Ann-Katrin Ståhl informerar rådet om redovisning och budget 2022. 
Budgeten är inte tagen än men ramarna för budgeten sattes i maj 2021 och 
gjort en omställning under hösten. LSS utökas nästa år och det gäller 
framförallt personlig assistans och timpengen har gått ut. Ann-Katrin 
meddelar att generellt så får vi bättre förutsättningar för varje år och så även 
för 2022. Riktade statsbidraget till äldreomsorgen, hur vi ska fördela 
pengarna tas i socialnämnden beslut i januari.  
 
Ann-Katrin fortsätter med att det blir allt svårare att hitta personal med rätt 
kompetens och det är något som vi delar med andra kommuner. Att hitta 
undersköterskor börjar bli svårare och just nu utbildas ett 20-tal i kommunen. 
En rekryteringssamordnare kommer börja i februari och fokusera på 
rekrytering året runt och kommer att hjälpa oss i kommunen. Ann-Katrin 
berättar att kommunen gör löneanalyser årligen och särskilda satsningar.  
 

6. Boendekedjan 
Sofi Ludvigsson Ferm och Cajsa Beijerstam Torstensson informerar om 
uppdraget de har fått av socialnämnden. Förvaltningen ska undersöka och 
beskriva hur boendeformer mellan ordinärt boende och särskilt boende kan 
stärkas i praktiken i Mörbylånga kommun. Särskilt viktigt är det att belysa 
de delar av kommunen som ligger längst från Mörbylånga/Färjestaden. I 
uppdraget ska medborgarna/föreningar vara delaktiga. Sofi och Cajsa 
berättar att de har haft samtal med personer i söder och har skickat ut enkäter 
via hemtjänsten och vill nu ha rådets tankar och idéer om detta.  
 
Rådet diskuterar att någon form av trygghetsboende/seniorboende bör 
införas i söder och ett exempel är att renovera lägenheterna vid Alungården 
och göra dem mer tillgänglighetsanpassade. Lägenheterna vid Alungården är 
ett bra läge att ha ett trygghetsboende/seniorboende eftersom det finns 
tillgång till aktiviteter, gemenskapsutrymmen, gym och hemtjänsten har sin 
lägenhet i närheten vilket också ger en trygghet och blir effektivt för 
hemtjänstpersonalens arbete.  
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Rådet diskuterar om Wasa Seaside och att det är ett boende som ger väldigt 
mycket positiva effekter. Man möter människor i korridoren då och då och 
skapar gemensamhetsträffar. Det är ingen personal där men hemtjänsten kan 
komma om vissa personer behöver hjälp. Wasa Seaside har gemenskap och 
gemensamma ytor där man kan ha träffar och olika aktiviteter. Det är som en 
”vanlig” hyresrätt men bättre genom att det finns gemensamhetsytor och 
närhet till grannen, vilket är en trygghet. Rådet diskuterar att det borde 
införas vid Alungården eftersom det finns tillgång till gym, 
verksamhetslokaler, dagverksamhet m.m. och lägenheterna vid Alungården 
har alla förutsättningar för att bli ett bra seniorboende/trygghetsboende.  
 
Det är ett politiskt beslut men Sofi och Cajsa tackar rådet för deras idéer och 
tankar om att införa trygghetsboende/seniorboende vid Alungården. Rådet 
poängterar att det även kommer behövas fler boenden likt Wasa Seaside i 
Färjestaden i framtiden.  
 

7. Övrigt 
Rådet diskuterar om länsträff för Pensionärsråd den 15 december och att de 
som har tillgång till Teams kan närvara då träffen är digital.  
Rådet diskuterar möjligheten att utse en ny representant i Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet. Ordförande Mathias förklarar att det går bra och att man 
måste presentera det för Socialnämnden. Det går bra att skicka in 
förändringarna till sekreterare Cajsa så presenteras det på Socialnämndens 
sammanträden. 
Mathias återkommer om tid när nästa råd äger rum och Cajsa förmedlar det 
vidare till rådet. 

Mathias Karlsson 
Ordförande 

Cajsa Beijerstam Torstensson 
Sekreterare 

 
(Ordförande har godkänt protokollet innan utskick). 
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