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Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2018-05-21 kl. 09.00    

Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 
Kurt Arvidsson, S ledamot 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Kerstin Matsson, SPF Sydöland 
Eva Hansson Törngren, PRO 
  

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

 

1. Mötet öppnas 

Inledningsvis håller Gunilla Karlsson en kort parentation med tyst minut till 

minne av Gunilla Eriksson. 

Ordf. Gunilla Karlsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Spe-

ciellt extra välkommen riktas till två nya ledamöter som är Eva Hansson 

Törngren, PRO och Kerstin Matsson, SPF Sydöland 

2. Dagordningen godkänns 

Dagordningen föredras och godkännes med tillägg för punkter under övriga 

frågor. 

3. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras varefter de godkänns och lägges 

till handlingarna. 

4. Verksamhetsinformation 

Från verksamheten rapporteras att det just nu saknas två enhetschefer och att 

det från och med juni kommer att saknas 3 chefer. Det är en enhetschef på 

Äppelvägen som saknas, en enhetschef för LSS-verksamhet och en enhets-

chef för hemtjänst. I skrivande stund rapporteras dock att enhetschefen för 
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hemtjänst är tillsatt och hon som börjar på den tjänsten heter Annika 

Rylander.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård. 

Om nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård 

berättas att det fungerat bra för vår kommuns del hittills under året då den 

nya lagen varit gällande. 

Dock finns en del frågetecken som fortfarande behöver rätas ut. Ett sådant 

frågetecken är det gemensamma kommunikationssystemet Cosmiq Link som 

dels ska bytas ut till hösten och som måste tillämpas mer ändamålsenligt och 

på samma sätt av samtliga som är användare av det. 

När det gäller antalet utskrivningsklara dagar har vår kommun med god mar-

ginal klarat den gräns som är satt till ett genomsnitt per månad på 3 dagar för 

att ett betalningsansvar ska börja gälla. Under året har Mörbylånga kommun 

alltså inte behövt betala något till landstinget för att någon legat kvar för 

länge på sjukhuset. 

HSL och sjuksköterskor. 

Vidare rapporteras när det gäller insatser enligt Hälso- och sjukvårdlagen, 

HSL att en gemensam arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag på hur 

ett genomförande av utflyttning av sjuksköterskor från de särskilda boendena 

ska gå till. Syftet är att underlätta samverkan, öka samarbetet och att öka 

möjligheten till att vara flexibel samt att även i högre grad än vad som nu är 

fallet kunna hjälpa varandra genom att gå in i varandras ställe vid kortare 

frånvaro m.m.  

I fråga om HSL rapporteras vidare att mer avancerad sjukvård fortsätter att 

öka och i samband härmed finns en oro för den kommande sommaren. Just 

nu ser dock sommaren ut att kunna fungera tillfredsställande men det finns 

en såbarhet. 

Rapporteras att det planeras för att hålla öppet för ”Drop in” på dagrehabili-

teringen i Mörbylånga. Det ska alltså vara möjligt att besöka verksamheten 

utan föregående tidsbokning vilket kan underlätta för många besökare. 

LSS-verksamheten. 

Det nya boendet Sundet öppnar i mitten på juni. Personal till verksamheten 

är anställda fr o m den 1 juni 2018. Vidare berättas att den dagliga verksam-

heten Vasa öppnar i början av juni. Slutligen konstateras vad gäller LSS att 

det kommer att finnas ett ökat behov av platser för daglig verksamhet vilket 

innebär att det kommer att behövas både personal och lokaler till sådan 

verksamhet. 

Ensamkommande barn, EKB. 

När det gäller verksamheten för ensamkommande barn rapporteras att det i 

nuläget finns 17 boende. För 8 av dem får kommunen inte någon ersättning 

från migrationsverket. Det finns dessutom en del oklarheter när det gäller 

den nya lagen om amnesti som träder i kraft den 1 juli 2018. 

En fråga är om de som själva uppger att de fyllt 18 år kan bo kvar i verksam-

heten. En annan fråga är om kommunen kommer att erhålla ersättning. När 

det gäller skolgång är en fråga om de som skrivits ut ska skrivas in igen. Två 

av de boende ungdomarna kommer inte att beröras av den nya amnestin och 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-18 
 

 
Sida 

3(6) 
 

 

det beror på att de kom efter den 24 november 2015. I övrigt rapporteras att 

det är lugnt på boendet. 

AME och integration för vuxna. 

Rapporteras att kommunen tagit emot och levererat boende till de som ska 

komma under innevarande år. En handfull personer har också kommit till oss 

via vidarebosättning från Hultsfred. Kommunen har tagit över och ger nu 

kursen i SO, samhällsorientering, på arabiska. För närvarande pågår den 

första kursen och samtliga är nöjda med hur det har fungerat. Det berättas 

också att kommunen har ett gott samarbete med både Arbetsförmedlingen 

och SFI när det gäller de nyanlända som kommit till kommunen.  

Det berättas att när det gäller DUA, Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete, så rullar arbetet på och nu är fokus inriktat på att rekrytera och direkt-

matcha de arbetssökande mot det lokala näringslivets behov. 

Kommunen är också genom AME med i ett ESF-projekt som heter Samver-

kan Leder till Arbete. Här deltar också flera andra av länets kommuner och 

projektet är nu på väg att övergå från det vi kan kalla planeringsfas till 

genomförandefas. Tanken är att matchningstjänsten ska jobba mot den grupp 

arbetssökande som vi har identifierat och som vi tror är möjliga att matcha ut 

i arbetslivet. 

Om Innergården berättas att det är en grön arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Innergården är en insats som arbetar med grön arbetslivsinriktad rehabili-

tering/naturbaserad rehabilitering där odling, natur och utomhusvistelse 

utgör en stor del av verksamheten. Här rapporteras att verksamheten pågår i 

omfattning som tidigare.  

Innergården är belägen i anslutning till Capellagården i Vickleby. Insatsen 

driver en frilandsodling på ca 200 m2, ett växthus på 40 m2 samt en villa-

trädgård. 

Innergården är en insats som finaniseras och bedrivs i samverkan mellan 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun och 

Samordningsförbundet i Kalmar län. Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan, Landstinget i Kalmar och alla kommuner i länet är medlemmar i 

Samordningsförbundet. 

AME har också ett uppdrag vad gäller kommunens bilar. Det handlar om att 

tvätta bilar, byta däck, fylla på spolarvätska m.m. och här arbetas med stän-

diga förbättringar och byggande av strukturer för att göra det stabilt och 

ekonomiskt smart. Detta sedan uppdraget helt och hållet ligger på AME. 

Inom ramen för det som kallas Caféuppdraget har Betul Gocer haft sitt 

instegsjobb i ett års tid nu i kommunhusets lunch- och fikarum. Hon slutar 

nu i juli i sommar och tanken från verksamhetens sida är att hitta någon ny 

som kan få ett instegsjobb med en placering på den plats som Betul nu 

lämnar. 

Vid AME/återbruk arbetas för högtryck i fullt tempo. Många deltagare finns 

på plats och man har många uppdrag att genomföra och slutföra. Återbruka-

de möbler säljs i ett tempo som nästan innebär att de är sålda innan de 

kommit in. Det berättas också att nu finns en tapetserare på plats så att det är 

möjligt att få möbler renoverade till en rimlig kostnad. 
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Ferietjänsterna är klara för året och det är drygt hundra ungdomar som 

kommer att anställas under en period av tre veckor i kommunen. Ett strand-

städningsuppdrag kommer också att genomföras där en arbetsledare ska 

anställas över sommaren. Den personen ska ta ansvaret för ferieungdomar 

som städar stränder.    

5. Medicinsk fotvård 

Fråga har ställts om hur man avser att lösa medicinsk fotvård till diabetiker 

vid Hälsocentralen i Färjestaden efter att den som svarat för att ge insatserna 

fått annat arbete och upphört med sin verksamhet.  

Primärvårdschefen Jonas Falk har inför dagens möte besvarat frågan via mail 

och där konstaterat att man nu hänvisar till privata alternativ där fotvård ges. 

Fråga ställs då om huruvida Hälsocentralen bekostar den merkostnad som 

den enskilde får som efter hänvisning vänt sig till privat fotvård.  

Då ingen av de närvarande har svar på denna fråga konstateras att Jonas Falk 

ska bjudas in att delta vid kommande KPR-möte den 3 september 2018 för 

att besvara den frågan samt ge annan information om primärvården.  

På ställd fråga svarar Primärvårdschefen Jonas Falk att Landstinget inte står 

för några merkostnader. Han har inbjudits och tackat ja till att delta vid nästa 

KPR den 3 september 2018 kl. 09.00. 

6. Övriga frågor 

Fråga om personlift på Hälsocentralen i Färjestaden. 

PRO, Färjestaden, redovisar svar som de erhållit från Primärvårdsdirektören 

angående fråga de ställt om bristen på tillgång till personlift vid Hälsocentra-

len i Färjestaden. Det inkomna svaret bifogas här som bilaga till minnesan-

teckningarna.  

Av svaret framgår att det är varje vårdenhets ansvar att tillse att det finns 

tillgång till de förflyttningshjälpmedel som funktionshindrade behöver för att 

genomföra nödvändiga förflyttningar. Dock sägs också att en undersökning 

också kan genomföras med patienten sittande kvar i sin rullstol, 

Det uppges att man från PRO´s sida inte är helt nöjd med svaret och det 

föreslås att vår Primärvårdchef Jonas Falk inbjudes till vårt nästa KPR för att 

besvara frågor om detta samt om den medicinska fotvården och kostnaden 

för att anlita privat sådan.  

Fråga om hemtjänstavgift. 

Fråga har ställts inför dagens möte angående hemtjänstavgiften för en en-

skild person som erhåller insatser i form av hemtjänst vid två tillfällen per 

dag.  

Kort redovisas hur avgiften beräknas utifrån den enskildes ekonomiska 

situation. Hänsyn tas till minimibeloppet som den enskilde garanterat ska få 

behålla efter att avgiften betalts. Minimibeloppet för 2018 är: 

- för ensamstående: 5 136,19 kr 

- för makar: 4 339,94 kr 
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Hänsyn ska också tas till maxtaxan (högkostnadsskyddet) som är det högsta 

belopp som kommunen sammanlagt får ta ut för alla vård- och omsorgsinsat-

ser tillsammans. För 2018 är maxavgiften 2 044 kr. 

Avgiftsutrymmet är den högsta summan som kommunen maximalt får ta ut 

för vård- och omsorgsinsatser upp till maxavgiften. Avgiftsutrymmet är in-

dividuellt och baserar sig på den enskildes individuella inkomster/utgifter, 

om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre kommer ingen avgift att tas ut. 

Hemtjänstavgiften är 332 kr per timme. Den totala avgiften får inte överstiga 

2 044 kr per månad, som är maxtaxa i Mörbylånga kommun. Ditt individuel-

la avgiftsutrymme avgör hur mycket du ska betala om ditt avgiftsutrymme är 

lägre än 2 044 kr. 

En beräkning visar att en person redan efter insatser på lite drygt 6 timmar 

per månad når upp till maxtaxan som är det högsta belopp kommunen kan 

begära. Avgiftshandläggaren kan också i befintligt tekniskt system avläsa när 

och hur länge varje besök av hemtjänstpersonal pågått vilket innebär att 

ingen ska behöva betala för mer tid än vad som utnyttjats.  

Enskild person som har frågor om sin egen avgift hänvisas att vända sig till 

avgiftshandläggaren Jens Johansson på telefon 0485-473 03 eller på mail: 

mailto:jens.johansson@morbylanga.se 

Balansera mera. 

Fråga ställs om kommunen är aktiv till någon del i genomförandet av lokala 

aktiviteter i socialstyrelsens kampanj för att minska fallskador. Här kan den 

som har intresse läsa mer om vad det handlar om: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20612/2017-

5-7.pdf 

I nuläget är inte känt att kommunen har haft eller planerar att ha någon akti-

vitet i denna kampanj dock föreslås att kommunen bör sprida information till 

de Gym som finns på olika platser i kommunen. Kommunens sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter i rehabgruppen är också lämpliga att få information om 

detta.  

Nattro. 

Fråga har ställts om när i tiden insatsen som kallas nattro kan bli verklighet. 

Upphandlingen av teknik för digital tillsyn nattetid har överklagats och ett 

avgörande från domstolen har dröjt vilket gjort att frågan fått vila. Ordf. tror 

dock att upphandling m.m. kan komma att bli av så att en igångsättning av 

insatsen ska kunna vara aktuell från och med den 1 januari 2019.  

Ladan. 

Ordningen vid Ladan är inte tillfredsställande enligt de organisationer som 

använder dessa lokaler för olika slag av aktiviteter. Enligt vad som framförs 

har bågskyttar ockuperat scenen som en teatergrupp bukar använda. Detta är 

inte möjligt nu, sägs det. Det finns inte heller någon ridå och högtalaranlägg-

ningen är för det mesta ur funktion, säger man vidare. Den mikrofon som en 

mailto:jens.johansson@morbylanga.se
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20612/2017-5-7.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20612/2017-5-7.pdf
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gång funnits på plats finns inte längre kvar m.m. Det konstateras att Eleonor 

Rosenquist bör bjudas in till nästa KPR för att besvara frågor om Ladan. 

Äldreveckan. 

Fråga ställs om varför inte Mörbylånga kommun uppmärksammar Äldre-

veckan som infaller den sista veckan i april. Som gott exempel berättas om 

Borgholms kommun som för sin del och för sina medborgare presenterat ett 

rikt och omfattande program för årets Äldrevecka: 

 http://www.borgholm.se/wp-content/uploads/2017/04/Äldreveckans-

program-2017.pdf 

Med detta uttrycks en förhoppning om att Mörbylånga kommun ska göra en 

satsning och genomföra ett program under nästa års Äldrevecka 

Informationsbroschyr om kommunens verksamheter: 

Det efterfrågas en informationsbroschyr om kommunens verksamheter där 

den information som finns på hemsidan presenteras i pappersform för den 

som inte har tillgång till nätet. Sekr. uppdras undersöka om huruvida det 

redan finns sådant material eller om det kan framställas i samarbete med 

kommunens ansvarige för hemsidan. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 3 september 2018 kl. 09.00 i stora sammanträdes-

rummet i Kommunhuset.  

8. Avslutning 

 Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Utredare 
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