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 Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2017-09-04 kl. 09.00 

Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 
Kurt Arvidsson, S ledamot 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Gunilla Ericsson, SPF Sydöland 
Lena Engström, SPF Färjestaden 
Ella-Britt Andersson, SPF Södra 
Öland 

Jeanette Lindh, KD vice ordf. 
Helen Karlsson, PRO Fjn 
Ingrid Johansson, SPF Solvändan 
Mona Ekblad, PRO Färjestaden 
Klas-Göran Gidlöf, sekreterare 
Ann-Katrin Ståhl, VOC (p.1-5) 

1. Dagordningen godkänns  

Presenterad dagordning föredras varefter den godkänns. 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras. De godkänns och lägges till 

handlingarna. 

3. Verksamhetsinformation  

Hur har sommaren varit i verksamheten? 

Sommaren har fungerat bra, berättar Ann-Katrin. Rekryteringen av semester-

vikarier gick bättre än vad som befarades i februari/mars, då det såg mörkt 

ut, säger hon. Det berättas vidare att all personal fått sin sommarsemester 

och brukare har fått sina insatser. Dock har, vid något tillfälle, serviceinsat- 

fått lov att byta dag/tid.  

Ann-Katrin berättar att det varit något färre än vanligt med sommargäster 

som erhållit insatser. I år har det varit 7-8 personer boende i andra 

kommuner som kommit hit och fått insatser under sin sommarvistelse här. 

Till Borgholm har det däremot kommit så många som 70 personer med 

behov av hemtjänst/hemsjukvård under sommaren, berättar Ann-Katrin. 

 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2017-09-04 
 

 
Sida 

2(5) 
 

 

Hur går utbyggnaden vid Äppelvägen? 

Ann-Katrin berättar att utbyggnaden av Äppelvägen går enligt plan. Snart 

kommer rekrytering av personal för bemanning av de två nya avdelningarna 

att påbörjas, berättas det. 

Bygget av nytt HVB-boende vid Rönningegården är däremot försenat med 

två månader, vilket bl.a. medför extra kostnader i verksamheten, säger Ann-

Katrin. 

Utbildningsenhet. 

Ann-Katrin berättar att boendet vid Äppelvägen nu är utbildningsenhet i 

samarbete med Kunskapsnavet. Här utbildas personal för arbete inom 

äldreomsorgen och det berättas att det är många som söker och vill vara en 

av dem som erhåller sin utbildning vid en av de fem platser som finns där. 

Ann-Katrin ser mycket positivt på detta och menar för sin del att det kan 

vara ett bra sätt för kommunen att trygga sitt behov av att rekrytera personal 

till arbete i verksamheten. 

Underskott. 

Enligt prognosen i juli går vård- och omsorgsverksamheten mot ett 

underskott på cirka 7-8 miljoner för innevarande år. Ann-Katrin menar nu att 

”varje öre räknas” och berättar om ett effektiviseringsarbete som nu pågår. 

Det förväntade underskottet kan förklaras av ett ökat antal timmar i hem-

tjänsten/hemsjukvård och att kommunen nu tar över ansvaret för personer 

som inte längre erhåller assistansersättning från Försäkringskassan. 

En översyn av riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 

och riktlinjerna för LSS-handläggning kommer nu att ske. En anpassning 

måste ske till rådande lagstiftning och gällande rättstillämpning, sägs det. 

Bl.a. så finns det domar som ger kommuner rätt att t.ex. neka personer om-

fattande hemtjänst och erbjuda boende i särskild boendeform i stället om det 

innebär en stor kostnadsmässig fördel för kommunen, berättar Ann-Katrin i 

detta sammanhang.  

I hemtjänsten pågår samtidigt en översyn för anpassning så att planerad tid 

ska stämma med utförd tid på ett bättre sätt än vad som är fallet idag, berättar 

hon. Mot bakgrund av att beräkningar visar att antalet äldre över 65 år ökar 

med 75 % i kommunen till år 2026 krävs många åtgärder för anpassning av 

verksamheten så att medborgares ökade behov i framtiden ska kunna tillgo-

doses, menar hon. 

Både hemtjänsten och hemsjukvården ökar i nuläget. Det berättas att en-

skilda som bor hemma kan behöva flera timmars besök av sjuksköterska 

varje dygn. 

För att avlasta hemtjänsten diskuteras att föra över ansvaret för de servicelä-

genheter som ligger i anslutning till Lindero, till den enhetschef som har 

ansvar för Lindero så att personal vid boendet kan ge de insatser som de 

boende i servicelägenheterna behöver, berättar Ann-Katrin avslutningsvis i 

frågan om anpassning av ekonomin.   

Parboendegaranti. 

Sedan 2013 finns en parboendegaranti i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen inskri-

ven som ger par/makar/sambos, som tidigare varaktigt sammanbott, rätt att 
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bo tillsammans i särskild boendeform om bara den ena parten av de två har 

ett behov som gör att den erhåller ett beslut om det.  

Diskussion förs något om hur vanligt förekommande det är och Ann-Katrin 

menar att det framställs önskemål om detta någon gång per år och att kom-

munen då lyckas tillmötesgå dessa.  

Rekryteringsproblem. 

Det berättas att det är svårt att rekrytera personal och framförallt råder prob-

lem att hitta chefer för anställning i verksamheten. För närvarande saknas en 

chef i hemtjänst och en chef för särskilt boende, berättar Ann-Katrin. 

4. Trygg Hemgång, information 

Informeras om att tre undersköterskor, varav en med specialistundersköters-

kekompetens, nu är i tjänst med placering i lokal i Färjestaden. Vidare be-

rättas att de nu har ett första ärende där de ger sitt stöd. I övrigt pågår just nu 

arbete för att skapa en folder med information och för att sprida information 

på kommunens hemsida.  

På fråga om vad de som ingår i teamet gör när de inte har några ärenden be-

rättas att de då förstärker i hemtjänsten.   

Under punkten om Trygg hemgång informeras vidare om den nya lag om 

samverkan vid utskrivning från sluten sjukvård som träder i kraft vid kom-

mande årsskifte. Den nya lagstiftningen ställer krav på alla inblandade parter 

om att utskrivningar måste planeras bättre och genomföras effektivare och 

framförallt tryggare och bättre för den enskilde och dennes anhöriga. 

Allt ska ske för att öka tryggheten och minska antalet återinskrivningar som 

alltför ofta nu sker inom kort tid från det att en utskrivning skett. Det nya är 

också att ökade krav ställs på primärvården att bli en aktiv och deltagande 

part i samband med utskrivningar.  

Inom primärvården ska i varje ärende utses en kontaktperson som vid behov 

också ska kalla till genomförandet av en individuell plan. Mörbylånga kom-

mun har i planeringen inför införandet av den nya insatsen Trygg hemgång i 

hög grad samverkat med primärvården som regelbundet deltagit vid de pla-

neringsmöten som hållits.  

Båda parter ser det som en stor fördel och är förvissade om att det ska 

komma att underlätta den framtida samverkan som ska ske.  

5. Nattro - information 

I frågan om insatsen Nattro och digital tillsyn under nattetid berättas att inget 

nytt har hänt. Överklagning har lett till att upphandling måste göras om, Nu 

diskuteras också om huruvida direktupphandling ska kunna vara möjlig. 

6. Övriga frågor 

Lokal för föreningar på södra Öland. 

Ordf. Gunilla Karlsson meddelar mötet att lokaler för föreningsaktiviteter på 

södra Öland snart kan vara tillgängliga på Alungården. Detta sedan det 

HVB-boende som idag håller till i dessa lokaler har flyttat till nya lokaler 

som håller på att byggas intill Rönningegården. 
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Enligt information i punkt enligt ovan är detta bygge nu försenat med två 

månader vilket i sin tur innebär att de aktuella lokalerna blir tillgängliga se-

nare. I sammanhanget berättar Kurt Arvidsson att lokaler också finns till-

gängliga i Folkets Hus i Södra Möckleby. 

IT-uppkoppling på Eken? 

Det påpekas att IT-uppkoppling har försvunnit eller upphört att finnas i lo-

kalerna på Eken i Färjestaden. Sekr. uppdras att i kontakter med IT-enheten 

efterforska om det är ett tillfälligt fel som ska åtgärdas eller om det finns be-

hov av att installera ny anslutning. 

Sekr. har vänt sig till it-service med frågan och som svar på frågan anger it-

service följande: 

”Då vi uppgraderade allt nätverk på Färjestaden skola under sommaren så 

plockade vi bort Eken samt dess trådlösa accesspunkt och satte inte ut någon 

ny då ingen kommunal verksamhet sker där längre och inget avtal slutits om 

access till kommunens nätverk. 

Detta har meddelats tidigare till de som nyttjat Eken”. 

Ladan. 

Synpunkter framförs angående ordning och möblering i köket vid Ladan. 

Bl.a. har en ny frys ställts in som tar mycket plats. Sekr. har i efterhand haft 

kontakt med fritidschef Eleonor Rosenqvist och berättat om de framförda 

synpunkterna.  

Eleonor vill gärna träffa det Kommunala Pensionärsrådet för att diskutera de 

frågor och synpunkter som finns. Hon bjuds därför in till nästa möte med 

KPR för en sådan diskussion.  

Anhörigcaféet på Eken i Färjestaden. 

Det har uppmärksammats och Ingrid Johansson påpekar vid mötet att tider 

för hösten inte finns angivna på hemsidan för anhörigcafé på Eken. Sekr. har 

i efterhand kontrollerat med anhörigkonsulenten hur det förhåller sig med 

detta. 

Anhörigkonsulent Anette Ljungkvist meddelar att tider för höstens tillfällen 

för anhörigcaféer på Eken kommer att presenteras inom kort på hemsidan.   

Gångväg till Hundrastgården i Färjestaden. 

Frågan om hård yta på gångvägen till hundrastgården i Färjestaden har ti-

digare diskuterats i både Tillgänglighetsrådet och i det Kommunala Pensio-

närsrådet.  

Sekr. har nu i efterhand på nytt väckt frågan och haft kontakt med Roland 

Nanberg på Tekniska kontoret i kommunen. Till Roland har också framförts 

de övriga synpunkter som framkom gällande brister. Det handlade om en 

trasig rullstolsramp vid Eken och en felriktad vägskylt som ska ange var 

Larmgatan är och vart den leder.  

Hemsidan. 

Det påpekas att minnesanteckningar från årets första KPR saknas på hemsi-

dan. Det är mötets uppfattning att samtliga minnesanteckningar från inne-

varande år ska finnas tillgängliga på hemsidan.  
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Sekr. uppdras att, i kontakter med ansvarig för hemsidan, påtala detta så att 

åtgärder vidtas så att samtliga minnesanteckningar från det innevarande året 

presenteras på hemsidan. 

7. Nästa möte 

Nästa KPR äger rum de 4 december 2017 i Kommunhuset, stora samman-

trädesrummet, kl. 09.00. 

8. Avslutning 

Ordf. Gunilla Karlsson tackar samtliga för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekreterare 

 


