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Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2017-02-06 kl. 09.00 

Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 
Kurt Arvidsson, S ledamot 
Gunilla Ericsson, SPF Sydöland 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Kate Jogmark, PRO Mbla 
Henrik Yngvesson, p. 8 
 

Jeanette Lindh, KD vice ordf. 
Helen Karlsson, PRO Fjn 
Lena Engström, SPF Solvändan 
Ingrid Johansson, SPF Solvändan 
Klas-Göran Gidlöf, sekreterare 
 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Framförs önskemål om punkter att ta upp under ”Övriga frågor”: 

- Hemsidan 

- Badplatser 

- Snöröjning 

- Halkskydd 

- PRO-enkät 

- Räddningstjänsten möjlighet att komma in i låsta portar i MBAB.s 

fastigheter. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Föredragning av anteckningar från föregående möte. Beslutas att lägga 

anteckningar från föregående möte till handlingarna.  

3. Verksamhetsinformation. Ann-Katrin Ståhl, VOC 

Punkten utgår i sin helhet. Dock meddelar Ann-Katrin Ståhl i efterhand att 

situationen inför sommaren vad gäller vikarier till verksamheterna är oerhört 

svår. De ansökningar som inkommit till sommarvikariat motsvarar bara cirka 

en tredjedel av det antal vikarier som kommunen egentligen behöver.  

Ann-Katrin uppmanar nu pensionärsföreningarna att sprida information 

bland sina medlemmar att det också finns möjlighet för pensionärer, som så 
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vill, att anmäla intresse för att vikariera inom verksamheterna för äldre och 

funktionshindrade i sommar. Den som så vill uppmanas att ta kontakt med: 

Jennie Jansson 
Tel: 0485-470 77, 470 97 
jennie.jansson@morbylanga.se 

4. Trygg hemgång – lägesrapport. 

Det berättas att alla beslut är klara vad gäller riktlinjer för att starta med 

verksamhet i form av Trygg hemgång. Det berättas också att det pågår ett 

arbete med att rekrytera och tillsätta personal i den arbetsgrupp som ska 

svara för genomförandet av de insatser som alla som beviljas Trygg  

Hemgång ska ha. Arbetet med tillsättning beräknas vara klart här under 

våren 2017 varefter verksamheten kan starta. 

I sammanhanget berättas om en insändare där en person uttalat sig mycket 

positivt kring den hjälp och det stöd denne fått i samband med utskrivning 

från sjukhus.   

5. Anhörigstöd/avlastning max 10 tim/mån…? 

Det framförs ett önskemål om att den möjlighet som finns för anhöriga, som 

vårdar närstående i hemmet, att kostnadsfritt erhålla avlösning i högst 10 

timmar/månad ska utökas till 20 timmar/månad. Det hävdas att flera kommu-

ner redan har denna högre timgräns för kostnadsfri avlösning.  

Sekr. utlovar att framföra önskemålet till ansvariga för verksamheten i orga-

nisationen. 

6. PRIK - Hjälp i hemmet vid svår sjukdom. 

Det berättas att PRIK står för Palliativt rådgivningsteam. De är kopplade till 

Enheten för palliativ medicin (EPM) och organiserar den specialiserade 

palliativa vården i landstinget i Kalmar län. På landstingets hemsida ges 

följande beskrivning av verksamheten:  

”Den palliativa vårdfilosofin innebär vård med helhetssyn, det vill säga fy-

siska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov analyseras och åtgär-

das i vården. Syftet med vården är ökad livskvalitet och minskat lidande trots 

svår sjukdom och förestående död. Våra hörnpelare är teamarbete, kommu-

nikation, anhörigstöd och symtomkontroll.  

Vi föreläser på vårdutbildningar på högskolan och för AT/ST-läkare och 

arrangerar regelbundet utbildningar, bl.a. för palliativa ombud ute i kom-

munerna och på sjukhusen. Via våra palliativa rådgivningsteam södra (södra 

länets 6 kommuner) och norra (norra länets 6 kommuner) når vi dem som 

bor långt från länssjukhuset eller som vårdas på andra avdelningar på länets 

tre sjukhus.” 

Våra sjuksköterskor i Mörbylånga kommun, både på särskilda boenden och i 

hemsjukvården har ett nära samarbete med Prik utifrån patientens behov. 

Prik ger råd och stöd till våra sjuksköteskor vid palliativa ärenden. Men det 

är fortfarande våra sjuksköterskor som ansvarar för vården. 

mailto:jennie.jansson@morbylanga.se
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I vår kommun har vi 1 sjuksköterska, Sig-Britt Karlsson, och 2 distriktsskö-

terskor, Lena Larsson och Lena Davoust, som är palliativa ombud och det är 

de tre som har den största kunskapen om palliativ vård i sjuksköterskegrup-

pen, de utbildar och handleder också vårt egna kommunala palliativa team. 

7. Tillgänglighet till hundrastgård vid dämmet i Färjestaden. 

Till kommunen har inkommit frågor angående om det finns tankar om att 

tillgängliggöra gångväg till den nya rastgården för hundar vid dämmet i 

Färjestaden. Det har framförts att även personer med funktionsnedsättning 

ska ha möjlighet att ta sig till rastgården för att rasta sina hundar. 

Ansvariga har besvarat frågan genom att meddela att det ska bli möjligt att ta 

sig fram till rastgården med rullstol genom att ytan blir hårdgjord. Dock blir 

det i nuläget inte fråga om att lägga asfalt, säger man. Ytan ska dock hållas 

jämn och väl packad så att det kommer att vara möjligt att rulla sig fram på 

den.  

8. Övriga frågor. 

- Hemsidan 

Det anmäls att det förkommer fel på kommunens hemsida vad gäller namn 

och företrädare för olika pensionärsföreningar. Samtliga som upptäcker 

felaktigheter som behöver rättas till uppmanas maila till eller kontakta under-

tecknad så att rättelser kan ske så snabbt som möjligt. Anmäl gärna namn 

som ska tas bort och nya namn som ska anges i stället.  

- Badplatser 

Det framförs önskemål om att åtgärder ska vidtas för att förbättra framförallt 

badplatsen vid Balken i Mörbylånga. Där behövs både iordningsställande av 

sittplatser samt någon form av gåvänlig yta, som t.ex. en trätrall, att gå på för 

barn som är på väg ner till vattnet. Kommunalrådet Henrik Yngvesson, som 

närvarar under punkten, menar dock att det endast kommer att vidtas små 

förbättringsåtgärder vid Balken då området i sin helhet är föremål för plane-

ring. Dock har det talats om någon form av tross att hålla sig i på bryggan för 

att underlätta till-gängligheten, säger han. 

- Snöröjning 

Snöröjning och prioriteringsordning för den diskuteras. Det konstateras att 

snöröjare som anlitas har en åtgärdslista om vilka gång- och cykelbanor som 

ska prioriteras. Kommunalrådet menar att gång- och cykelvägar prioriteras 

och röjs från snö före det att vägar för bilar röjs. Gång- och cykeltrafikanter 

har det besvärligare än vad bilförare har, menar Henrik. Det är framförallt på 

gång- och cykelvägar som halkolyckor inträffar, menar han, och därför ska 

röjning där prioriteras. 

Den som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kan få hjälp med snöskott-

ning. Kostnaden är 100 kronor per tillfälle. 

Beställning görs till Willy Dickmeyer på Arbetsmarknadsenheten, tfn. 0485-

470 76 (vardagar kl. 7 - 9) 

- Halkskydd 

Frågan om halkskydd eller utdelning av broddar till kommunmedborgare har 

behandlats på VOU och frågan har därifrån ställts till KS. Dock menar kom-
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munalrådet i diskussionen att det är känsligt för kommunen att besluta om 

åtgärder som försvårar för detaljhandeln som gärna för egen del vill försälja 

produkter av detta slag.  

- PRO-enkät 

Föreningarna har erhållit en enkät från PRO om hur nöjda de är med bl.a. 

olika kommunala insatser. Ordf. menar för sin del att föreningarna på egen 

hand måste besvara denna enkät. 

- Räddningstjänstens möjlighet att komma in i låsta portar i MBAB.s 

fastigheter. 

Fråga ska ställas till MBAB om deras möjlighet att via fastighetsskötarjouren 

vara behjälplig att öppna för räddningstjänsten då det t.ex. är fråga om att 

ambulans behöver undsätta behövande person där ytterdörr till fastighet är 

låst. 

Avslutningsvis berättar kommunalrådet Henrik Yngvesson angående tillsätt-

ningar av tjänster i organisationen att ny HR-chef och ny kommunchef ska 

rekryteras. Troligen kan en ny kommunchef börja sin anställning här i 

kommunen fr o m i höst och en ny HR-chef kan troligen börja fr o m i vår, 

berättar han. 

HR står för Human Resources och en HR-chef blir chef för både personal-

avdelning och löneavdelning. 

9. Nästa möte. 

Nästa möte i KPR hålls måndagen den 8 maj 2017 kl. 09.00 i stora 

sammanträdesrummet i kommunhuset, Mörbylånga.  

10. Avslutning 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekreterare 

 


