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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Plats Telefonkonferens 

Datum 2021-02-10, kl 13.00 

Deltagare Mathias Karlsson 
Jeanette Lindh 
Louise Kullman 
Patrick Jenkinson 

Helen Karlsson 
Monika Brinkenfeldt 
Eva Hansson Törngren 
Lotta Janson 
Kate Jogmark 
Ingrid Johansson 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Rådet godkänner dagordningen. 

2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Sekreterare Louise Kullman går igenom föregående protokoll. 

3. Presentation av Patrick 

Handläggare Patrick Jenkinson presenterar sig som ersättare för Louise 

Kullman som ny sekreterare i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Louise 

inte kommer vara i tjänst resten av året. Rådet tackar Louise och önskar 

henne lycka till. 

4. Äldreomsorgsplan + Heltidsresan 

Utvecklingschef Sofi Ludvigsson berättar om Äldreomsorgsplanen. Planen 

har upprättas av Social omsorg efter uppdrag av socialnämnden 2019 och 

ska beskriva kommande utmaningar och de strategier kommunen ska ha för 

att möta dessa utmaningar. Planen är framtagen i samverkan mellan 

medborgare, medarbetare och politiker. Planen beskriver vägledande 

styrning och utveckling av kommunens äldreomsorg och ska fungera som ett 

stöd i hur arbetet ska bedrivas. Äldreomsorgsplanen ska gälla fram till 2031.  

Ett utkast av Äldreomsorgsplanen är skriven och kommer presenteras för 

Socialnämnden vid deras kommande sammanträde. Därefter ska den ut på 

remiss till berörda föreningar.  

Rådet frågar om Äldreomsorgsplanen tar hänsyn till rådande pandemi. Sofi 

och ordförande svarar att det inte finns uttryckt direkt i planen, men att 

hänsyn tagits till slutsatser som Coronoakommissionen gjort gällande 
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anställningsformer. I planen finns därför målet att erbjuda 

heltidsanställningar inom Mörbylånga kommun. Rådet lyfter behovet av att 

det ska framgå i planen hur det löpande arbetet och planeringen påverkats av 

pandemin och vilka lärdomar man dragit. Rådet ger exempel kring den 

fysiska arbetsmiljön, ensamheten hos pensionärer samt hur 

gemensamhetsytor kan användas. 

Sofi berättar om kommunens utvecklingsarbete kring digitalisering och 

beskriver projektet där brukare får iPads för att underlätta kontakt med 

anhöriga på distans med hjälp av tekniken.  

Ordförande berättar att det i den politiska majoriteten finns en stor vilja att 

skifta fokus mot personcentrerad omsorg. Målsättningen är att man ska få 

leva så självständigt som möjligt. Att arbetet och insatser utformas efter 

denna princip. Politikerna ser att framtidens äldre kommer ställa andra krav 

och att kommunen behöver anpassa sig efter att målgruppen förändras. 

Rådet frågar om det innebär att kommunen kommer vidga 

biståndsbedömningarna kring vilka som får hjälp. Ordförande svarar att detta 

måste diskuteras vidare. Men sannolikt blir det inte fler som får omsorg men 

en skillnad i hur beslut och ramar utformas. Men att det finns en levande 

dialog kring detta. Mörbylånga har tittat på exempelkommunerna Västervik 

och Sundsvall där de arbetar annorlunda. 

Rådet frågar om det finns en anhöriggrupp som är dialoggrupp med dem som 

organiserar omsorgen? Sofi svarar att det inte finns en anhöriggrupp men att 

det finns system för att ta emot klagomål och synpunkter. Sofi lyfter även att 

en ansökan är skickad till omställningsfonden för att personal ska utbilda sig 

i hur de på ett bättre sätt ska lyssna in brukare och deras anhöriga och 

utveckla verksamheten utifrån detta. Syfte är att lyssna mer till dem som 

omsorgen finns för. 

Rådet frågar om biståndsbedömt trygghetsboende. Ordförande svarar att det 

finns en tanke att det ska finnas trygghetsboende på alla orter, men att det 

inte är säkert att det är lämpligt att kommunen som driver alla. Politiken är 

måna om att det ska finnas mellanformer för boende, ”en hel palett av 

alternativ”. Frågan är inte tillräckligt utrett för att kunna ge ett heltäckande 

svar.  

Remisstiden är inte bestämd men tanken är att svaren ska ha inkommit i maj. 

Rådet påpekar att de behöver hinna träffas och svara på ett bra sätt.  

Heltidsresan 

Heltidsresan är ett nationellt beslut av SKR och Kommunal. Tanken är att 

alla inom Kommunals avtalsområde ska ha heltidsanställningar. Siktet var 

inställt på 2021 men sköts fram nationellt till 2024. Men Mörbylånga 

kommun är redan klara. Heltidsresan är ett slag för jämställdheten, att 

anställda kan leva på sin lön och få en bättre pension. Få personer hade 

heltid tidigare, kanske en per avdelning.  

Rådet frågar om missnöje kring heltidsresan och Sofi berättar om att de som 

arbetar natt får numera arbeta ett pass extra på tio veckor då de arbetar nio 

istället för tio timmar per pass. De har även fått arbeta mer på helger. De 

som arbetat natt ser förändringarna som negativa för dem. Kommunen har 

tagit fasta på att ha nio fridagar och för de som arbetat deltid har det blivit en 

försämring med färre fridagar per månad. Många tycker det är slitsamt med 
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resursturer men för verksamheten har det varit en kvalitetshöjning då erfarna 

kollegor kommer istället för oerfarna vikarier. Nytt schemasystem upplevs 

också som besvärande, att det inte längre är fasta scheman. Heltid som norm 

och deltid som möjlighet. Nästan 100 personer som sökt ner sig i tid och 

ingen har blivit nekad. Kommunen tror att denna förändring gör omsorgen 

till en mer attraktiv arbetsgivare. Färre har slutat sedan heltidsresan 

implementerades vilket tolkas som ett tecken på detta. 

Det har som helhet varit svårt att rekrytera inom social omsorg med rätt 

kompetens men än svårare i Degerhamn. För att underlätta 

personalförsörjningen har de gjort ett tilläggsavtal med fem extra 

semesterdagar. En eloge från rådet för kommunens försök att säkra 

bemanningen på Sydöland. Politiken önskar en aktiv arbetsgivarpolitik för 

att vara attraktiva som arbetsgivare.  

Äldreomsorgslyftet beskrivs. Kommuner får bidrag från staten för att 

kommunen ska utbilda till undersköterska på betald arbetstid. Då erbjuds 

man tillsvidareanställning i kommunen. 

5. Verksamhetsinformation + Corona-läget 

Socialchef Ann-Katrin Ståhl berättar att Ladan i Färjestaden som används 

som vaccinationslokal. Regionen har ställt frågan hur det blir när 

allmänheten ska vaccineras men det är inte färdigt hur det blir. 

Ann-Katrin berättar att det är lugnt vad gäller sjukfrånvaron jämfört med 

tidigare höga nivåer. En smittspårning pågår. Få andra sjukdomar vilket 

tillskrivs att basala hygienrutiner sköts. Sjuksköterskorna vaccinerar för fullt. 

Men finns stor frustration att kommunen inte får de doser av vaccin som vi 

blivit lovade. Inget specifikt för Mörbylånga utan liknande situation för hela 

landet. 

Kommunen befinner sig i startgroparna för ett nytt särskilt boende. Ska 

upphandlas en konsult för att sköta upphandlingen. Kommer ta något år 

innan detta boende kommer stå på plats. Kravspecifikation har tagits fram av 

medarbetarna och experterna på byggnation ska omsätta detta i hur boendet 

ska byggas. Boende kommer ligga öster om hälsocentralen i Färjestaden, 

nära den förskola som nu byggs. 

Ann-Katrin svarar rådet att kommunen tagit lärdom av pandemin och vill 

anpassa utformningen av kommande boende efter dessa lärdomar.  

Upphandlingen går ut på att försöka hitta en hyresvärd som är villig att 

bygga det särskilda boendet. 

Rådet undrar om de kommer att få möjlighet att ta del av ritningar om det 

nya boendet och uttala sig om dem. Ann-Katrin ber om att få återkomma i 

denna fråga då processen inte är i den del att någon plan kan gå på remiss. 

Rådet uttrycker oro att glesbygden blir glesare för att de äldre tvingas flytta 

till större orterna för att där finns boendena de är i behov av. Att detta 

behöver beaktas framöver när boenden planeras.    

Ann-Katrin berättar att Demensteamet är delaktiga i ett projekt från 

Socialstyrelsen gällande personcentrerad omsorg. Mörbylånga är en av fem 

kommuner i landet som deltar.  
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Stjärnmärkning har utbildat 20 handledare som i sin tur ska utbilda sina 

kollegor. 

Ann-Katrin berättar om projektet kring iPads för anhörigvårdare och brukare 

med tidig demens. Undersköterskor är ute och lär brukarna hur de ska 

komma i kontakt med sina nära och kära digitalt. Sett positiva effekter av 

detta. 

Utvecklingen fortsätter med kameror/digital tillsyn hos brukare, ökat under 

pandemin. 

Försök körs med positionslarm som gör att anhöriga vet var brukaren 

befinner sig någonstans. Demensteamet har fångat upp detta behov och 

försöken har fallit väldigt väl ut. 

Öland hemsjukhus, ett samarbetsprojekt som det forskas på, har haft några 

workshops gällande digitalisering kring undersköterskornas digitala 

professionella kommunikation. Sjuksköterskorna har även tillgång till 

patientjournaler vilket varit ett lyft för dem i yrkesutövandet. 

Ann-Katrin berättar att kommunen är på väg mot mindre hemtjänstgrupper i 

Färjestaden. Att hemtjänstpersonal kan se journaler i sina telefoner är också 

ett viktigt digitalt steg. 

Nytt för i år är att det finns en utvecklingspott där personal har möjlighet att 

söka pengar för att utveckla verksamheten och höja kvalitén. 

6. Trygghetsmätningar  

Kommunpolis Magnus Areskog presenterar syftet med Trygghetsmätningen, 

dess genomförande och resultat. Syftet med mätningen är att få en förståelse 

för allmänhetens uppfattning och hur polisen ska prioritera sitt arbete. 

Samarbetet med Mörbylånga kommun är i toppskiktet i landet. 

Utomhusstörningar sticker ut i mätningen då bilar upplevs köra för fort 

vilket är ett återkommande problem i kommunen. Polisen har intensifierat 

trafikövervakningen i kommunen och mycket böter har skrivits ut. Men de 

får inte bukt på upplevelsen att det går för fort på vägarna. Polisen ser inte att 

det går att göra mer. 

Rådet lyfter att gångvägar saknas längst med 136:an och att detta kan 

påverka upplevelsen. Att det finns en konflikt i hur farten ska sättas på 

vägarna då man måste kunna pendla från södra Öland. 

Magnus berättar att anmälningsfrekvensen av brott i norra Mörbylånga är låg 

vilket polisen tycker är en varningssignal. Mätningen visar en röda siffra 

kring om polisen bryr sig om Mörbylånga övrigt (på landsbygden) vilket 

tolkas som brist på polisnärvaro. Polisen har varit underbemannade en längre 

tid vilket har märkts. Men det har blivit bättre säger Magnus. 

Mörbylånga är en av de tryggaste kommunerna i hela Sverige. Bara 

Västervik och Borgholm som ligger högre av de 58 kommuner i södra 

regionen som deltagit i mätningen. Det enda problemet i Mörbylånga i 

nationell jämförelse är att bilar kör för fort. 

Polisen kommer att arbeta med medborgarlöften. Nästa gång är fokus på 

ungdomar i Färjestadsområdet och på äldre utifrån utsatthet för bland annat 

bedrägeribrott. 
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Magnus tycker att kommunen tar det brottsförebyggande arbetet på stort 

allvar. 

Trygghet är en färskvara och Magnus trodde att sommarens händelse med 

branden i Färjestaden samt dödsolyckan skulle påverka, men det har det inte 

gjorts i mätningen. 

7. Övriga ärenden 

Nästa möte för Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet bokas till den 26 maj. 

Beroende på situationen med pandemin kan mötet eventuellt hållas utomhus. 

Rådet önskar att utvecklingschef Sofi Ludvigsson bjuds in till nästa möte för 

att följa upp hur det gått med Äldreomsorgsplanen. 

Rådet önskar kort information kring vaccinationsplanen från ordförande 

Mathias Karlsson vid nästa möte. 

 

 

 

Mathias Karlsson 

Ordförande  

Patrick Jenkinson 

Sekreterare 

 

(Ordförande har godkänt protokollet innan utskick). 


