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1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Punkter till övriga frågor: Äldreplanen. Snöskottning. Patientrådet. 

Seniorkortet, KLT. Utbildningsinsatser. Tidigare protokoll saknas. Ann har 

tidigare nämnt utbildningsinsatser, önskar återkoppling. Syrenen, vad sker.  

2. Rådets arbetsordning 

Gunilla önskar förslag från deltagare i rådet om hur upplägget med rådet ska 

se ut under pågående mandatperiod, kommer bli en skrivelse som ska tas upp 

i socialnämnden men därför är det tillfälle nu att ha åsikter och önskemål.  

Framkommer missnöjdsamhet med att det enbart är en ordinarie från 

respektive förening som kan delta och att inte även ersättare är välkomna 

också (ersättare ska enbart ersätta när ordinarie inte kan medverka). Beslut 

kommer från beslut i kommunfullmäktige (2014) som gällde för både 

tillgänglighetsråd och pensionärsråd. Gunilla svarar på är detsamma för 

denna mandatperiod med anledning av att det skulle bli för många deltagare 

annars. Det är ett beslut från kommunledningen att råden slås samman vilket 

inte alla ställer sig positiva till, då enligt vissa personers tidigare erfarenheter 

säger att de särat på råden på grund av att det inte då fungerat. 

Önskemål att vara en remissinstans för att i större utsträckning kunna 

påverka innan beslut tas i kommunen. Önskemål om ökad delaktighet i flera 

av kommunens frågor och avdelningar, sitta med i arbetsgrupper och projekt, 

att få möjlighet att yttra sig innan beslut tas. Viktigt att istället ta in experter 

för att kunna besvara och diskutera redan i beredningsfasen för vissa frågor. 
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Inkomma med frågor innan möten för att kunna få dem besvarade eller bjuda 

in expertis som kan delta på möte.  Ta upp frågor på möten som kan besvaras 

på nästkommande möte. Tidigare har deltagare vid råden haft egna möten en 

vecka innan råden för att kunna framföra frågor som ska besvaras på råden, 

vilket diskuteras men inte beslutas om. Lokalen bokas en halvtimme innan 

nästkommande möte så att föreningsdeltagarna kan prata ihop sig innan 

mötet. 

Viktigt att få ihop specifika frågor som ändå är gemensamma för så många 

som möjligt. Att ingen glöms bort utan att alla får komma till tals. 

Synpunkter från deltagare i rådet ska beaktas och besvaras, samverkan och 

delaktighet, ingen ensidig kommunikationsväg. 

Önskemål om att ha flera vice ordförande och då representanter från 

föreningar. Dock finns beslut i Mörbylånga kommun om enbart en vice 

ordförande så det är inte möjligt. 

Önskemål om fler möten per år. Beslut taget om 4 träffar årligen av 

kommunfullmäktige. Även önskemål om särskilda möten mer baserade på 

hjärtefrågor, oklart hur dessa skulle definieras eller fördelas.  

Formalia diskuteras, kommer fortsätta vara anteckningar från möten, 

kallelser inför som skickas ut till ordinarie. Kommer läggas upp på 

hemsidan, som för tillfället inte fungerar för pensionärsrådets tidigare 

mötesanteckningar. Fika kommer bjudas på för möten med deltagare som 

inbjuds utifrån. 

Lista med vilka som sitter med i rådet ska vara tillgängligt på hemsidan, 

sekreterare arbetar med frågan då det är en del justeringar i och med nytt 

ihopslaget råd som har funnits på olika sidor tidigare. 

Önskemål om ersättning för de som sitter, går ej då beslut är taget på KF, 

däremot milersättning utgår till deltagare i rådet. 

3. Ny politisk organisation 

Gunilla berättar om den nya organisationen där kommunen har gått ifrån 

utskott till att ha nämnder, fem nämnder (samhällsbyggnadsnämnd, 

kommunstyrelsen, utbildningsnämnd, kultur- och tillväxtnämnd och 

socialnämnd -där rådet hamnar under). Ann-Katrin Ståhl är socialchef och 

det är nu en förvaltning som Ann Willsund är chef över, sedan är det chefer 

för alla delarna. Tanken är att det ska gynna för mer samarbete och där 

kommunstyrelsen har huvudansvar för budget och därmed kan justera pengar 

på ett mer fördelaktigt sätt än tidigare. Kommunalråden har numer rätt att 

vara med på alla nämndsmöten, vilket öppnar för mer insyn. 

Kommunfullmäktige är framöver kl 13 (tidigare kvällstid) i aulan och dit är 

alla välkomna men Gunilla varnar för att det är kallt i lokalen.  

4. Verksamhetsinformation 

Louise visar en powerpoint som handlar om verksamheten, dess uppbyggnad 

samt vad som står på agendan för 2019. Det är en kortare undervisning 

gällande lagar och regler som styr, förändringar som kommit med den nya 

organisationen och lite kring barnkonventionen som ska bli lag från 1 januari 

2020 samt Agenda 2030 och vad det innebär. Även information kring det 

möte som varit i Oskarshamn, presidieträff funktionshinderrådet. Även 
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information om att länsträffen för pensionärsrådet kommer vara i 

Mörbylånga i år, möte blir veckan efter skördefesten den 3 oktober 2019. 

Gunilla berättar om det nya beslutet som är taget i socialnämnden gällande 

matdistribution som varit ett omtalat ärende. Beslut gäller att vid ett tillfälle 

per dag, även kunna få förbeställd mat, med andra ord att personal hämtar 

mat från restaurang men att denna är beställd och betald av omsorgstagaren. 

Beslutet innebär även att en maxtid är satt för insatsen vilket avgör hur långt 

ifrån restaurangen man kan bo, beslut ska ske via biståndsbedömningen 

precis som hjälp att tillaga enklare måltider. Personal får inte handha 

kontanter så betalningen måste omsorgstagaren tillsett själv.  

Mörbylånga kommun kommer anordna en Äldrevecka vecka 21 (maj) och 

Louise informerar hur planeringen går och om föreningar har egna ideér som 

de kan erbjuda under Äldreveckan så välkomnas alla förslag. Tanken är att 

alla aktiviteter ska vara till självkostnadspris alternativt gratis och att 

aktiviteterna kommer ske utspritt i kommunen, både på äldreboenden och 

träffpunktslokaler. Babben Larsson är inbokad att komma till aulan på 

Skansenskolan på måndagen den 20maj 2019 och troligtvis kommer det 

krävas en anmälan med hänsyn av hur många som är tillåtna i lokalen 

samtidigt. Även en danskväll är bokad, men mer information kommer. Mail 

om ideér och möjliga aktiviteter skickas till Louise som sitter med i 

planeringsgruppen.   

Heltidsresan är igång, vilket innebär möjligheter för personal inom 

äldreomsorgen att få rätt till heltid och därmed bättre möjlighet att försörja 

sig.  

 Serviceinsats handling är uppstartad i två hemtjänstgrupper, vilket är 

handling på nätet med hjälp av hemtjänstpersonal som sedan hämtas i butik 

med kylbil av personal (som har fixartjänsten) och som kommer ut och 

lämnar maten.  

5. Ordförandes punkt 

Äldreplan, ska upp på nästa SN; en kortsiktig och en långsiktig plan är 

önskemålet.  

Önskemål om att bygga på södra öland, fast kön till särskilt boende främst är 

i Färjestaden. Ska det ske snabbt så är det fördel att bygga i norra, då det är 

fler som vill bo där. Kommunen vill undvika att betala vite, vilket kan ske 

om det inte finns tillgänglig plats i tid. Äldreplan ska arbetas med under ett 

år enligt Gunilla. Korttidsplatser från landstinget, diskussion om det ska vara 

privat eller kommunalt, ingen tvistefråga, behöver vara ett snabbspår om det 

ska vara klart innan sommaren. Inom LSS ligger vi i fas, där finns idag ingen 

risk till köbildning och vite.  

6. Övriga frågor 

Föreningsregister på kommunens hemsida, önskemål om att ha in 

pensionärsföreningar, OFV. Sekreterare finner att PRO, Mörbylånga PRO 

samt PRO samorganisation i Mörbylånga kommun redan finns med. Även 

SPF Solvändan och SPF sydöland finns i registret. Vissa föreningar från 

OFV finns så återkoppling behövs på vilka som saknas innan justering kan 

göras. 

Snöskottning, ändrat beslut nu gäller: AME kan med väldigt begränsad 

förmåga erbjuda snöskottning till vissa enskilda personer som har insatser i 

form av hemtjänst. Till en summa av 250 kronor per tillfälle och där ett 
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tillfälle enbart innebär en uppskottad gångväg till bostadshus från 

väg/tomtgräns. Beslut taget i socialnämnd 190102 (KS 181204).  

Ligger enligt uppgift ett medborgarförslag inkommen med önskemål om att 

brandmän ska skotta, ej besvarad ännu.   

Träffpunkten Vallmon (Norra Möckleby), det har enligt uppgift blivit färre 

deltagare, frågan uppkommer ifall alla vet om att den är öppen. Finns platser 

för de med biståndsbedömningar samt utan. 

Broschyr är klar och på väg ut inom kort, kommer finnas tillgängligt på flera 

håll i kommunen. 

Patientråd, ska ha bildats och har ett planerat möte inom kort, utvalda från 

föreningar, Jonas Falk är ansvarig, är landstinget, region Kalmar som håller i 

det, inte kommunen.  

KLT- seniorkort, går inte att använda på orterna långt ut, då tiden rinner ut, 

de hinner inte byta buss, busstiderna är inte anpassade efter kortets funktion. 

Flera aktörer undersöker hur ändring kan ske, även kommunen. Seniorkort 

100kr, gäller även förtidspensionärer (uppvisa belägg för det).  

Tidigare protokoll är inte utskickade, finns på hemsidan men går inte öppna, 

sekreterare undersöker och skickar ut gamla protokoll ihop med det nya.  

Önskemål om utbildning för rådet, FN konventionen. 

Utbildning politiker, har kommit erbjudande från Felix att vara behjälplig 

med det arbetet, inget beslutat. 

Avvikelse rapporter, gäller inom olika händelser, ska användas som lärande 

material samt för att utreda egen verksamhet eller anmäla mot 

kontrollinstanser för att utreda oss. Önskemål från deltagare i rådet om att få 

del av rapporter kring vad som uppkommit i kommunen, oklart syfte och 

oklart om det fyller någon funktion. Sekretess hindrar i stor del att rapporter 

ska kunna avläggas till rådet. 

Lägesbeskrivning, vad som är på gång, vill veta innan. 

 Hjärtstartare finns nu i bygdegården i Norra Möckleby, inlåst i byggnaden, 

listan på vem som har nyckel till bygdegården finns bredvid hjärtstartaren, 

inlåst. Fråga uppkommer är den registrerad vilket är oklart, även vem som 

står som ansvarig/ägare, oklart om det är kommunen.  

7. Mötets avslutning 

Nästa möte: Måndag 27 maj kl 9.30-12.00 (förmöte bokat från 9.00) i stora 

sammanträdesrummet på kommunhuset i Mörbylånga. 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Louise Kullman 

Utredare 

 


