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Pensionärsrådet 

Plats Kommunkontoret Mörbylånga 

Datum Måndagen den 26 november 2018, 9-11.15. 

Deltagare Gunilla Karlsson (C) ordförande 
Kurt Arvidsson (S) 
Jeanette Lind (KD) 
Eva Hansson Törngren 
Helen Karlsson 
Ove Fransson 
Kate Jogmark 
Lena Engström 

Ingrid Johansson 
Sonia Karlsson 
Louise Kullman, sekreterare 
Ulf Gustavsson, 
kommunsekreterare 
Ann Willsund, kommundirektör 
Pernilla Ekholm Slottner, 
omsorgschef 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Ordförande och ledamöter vill lägga till punkter om halkskydd, 

biståndsbedömningar, stimulansmedel-hur de använts, kontanthantering samt 

trygghetsboende i Södra Möckleby. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

OK, inget att anföra. 

3. Ny organisation- Ulf Gustavsson 

Kommer vid årsskiftet lämna utskottsmodellen för en facknämnds-

organisation. Inga egna förvaltningar, arbetar under samma. 

Samhällsbyggnadsnämnd, Utbildningsnämnd, Kommunstyrelsen (KS), 

Kultur- och tillväxtnämnd samt Socialnämnd (med ett socialt utskott för 

individärenden). Tanken om en gemensam förvaltning men där olika enheter 

kan hamna under två nämnder. Utan utskott hamnar ansvar på att nämnder 

tar beslut i olika frågor, samt ansvar över pengar. Fullmäktige blir mer 

engagerad och möjliggör för mer initiativ av politiker i budget. MBL 

förhandlingar sker den 30 november så allt är inte klart än, onsdagen den 27 

november på kommunfullmäktige väljs ledamöter för respektive nämnd. 

Plangrupp och samverkansgrupp kommer planera för hur arbetet ska 

utformas och vad som kräver samarbete. Kommunstyrelsen kommer kunna 

lyssna in på nämndmöten, ändrat i kommunallagen. Förstärker KS 

uppsiktsplikt och får bättre översikt över kommunala bolag och nämnder. 
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4. Förvaltningen – Ann Willsund 

Visar en bild över nämnderna i den politiska organisationen. Kommer ordna 

en ny tjänstemannaorganisation nu när det blir en förvaltning och inte två. 

Pågår förhandlingar och syftet är att det inte ska komma att påverka 

medborgarna. Bland annat genom service policy som beskriver hur 

tjänstemän är tänkt att bemöta med god service och god kvalitet, vilket Ann 

gärna kommer tillbaka och pratar med om vid annat tillfälle. 

Utbildningsnämnden blir mer renodlad med även gymnasieskolan men utan 

kostenheten. Socialnämnden blir mer renodlad på äldreomsorg, LSS och 

IFO. AME och integration flyttar från Socialnämnden till Kultur- och 

tillväxtnämnden, vilket även samhällsbyggnadsfrågor gör. Syfte är att snabba 

upp verksamheterna och sätta fokus på rätt saker samt underlätta samverkan. 

Förväntas ta lite tid innan allt sätter sig, vilket även kan påverka 

medborgarna. Servicecenter kan få lite förändringar men tjänsterna flyttar 

inte. 

Rekrytering sker för Kultur- och näringslivschef, 15 personer har ansökt, 

intervju sker med 3.  

Får frågan om hemsidan och att det inte går att finna kontaktuppgifter till 

alla, förklarar att det förändras över tid med vilken information som ska 

finnas och ej, ibland står inte namn alls, ibland gör det.  

Fråga om trygghetsboende i Södra Möckleby, arbete pågår för att hitta 

lösningar och utveckla alungården, bor idag flera men inte i alla lägenheter. 

Finns inte gemensamhetsdel så får inte kallas trygghetsboende. 

Kontanthantering har varit ett problem vid särskilt luncher, hänvisas till 

swisch eller faktura men är inte kontanter. Önskar ett alternativ. Ann berättar 

om ett projekt gällande digitalt utanförskap som ska riktas mot målgruppen. 

Planeras för en utbildningsinsats till februari-mars, möjlighet att få hjälp att 

ladda ner appar i mobilen (bank-id etc). 

5. Verksamhetsinformation – Pernilla Ekholm Slottner 

Ganska många förändringar på gång, både för brukare och personal för att 

kunna utnyttja personalen korrekt. Heltidsresan vilket ska möjliggöra för 

personal att komma upp i tid samt skapas det bättre kontinuitet när det blir 

samma personal som går runt på ett eller ett par fler boenden. Gruppen äldre 

kommer öka, nästan fördubblas därför viktigt med andra arbetssätt och 

använda resurser rätt. Det handlar även om att följa politiska beslut och att 

erbjuda medborgare likvärdiga tjänster oavsett vart man bor, tex med 

matdistribution. Planerar för nutritionsutbildning, kommer inte kunna 

fortsätta handla som nu. 

Handlingsinsatsen kommer att ändras, utom i Grönhögen och Degerhamn, 

som har ett fungerande system. ICA kvantum vann upphandlingen, ICA 

Mörbylånga kunde inte erbjuda sommartid vilket försvårar för 

verksamheten. Uppkommer i diskussionen att Grönhögen kör ut till aktuella 

och tar 120 kr per person, medan Degerhamn inte har krävt ersättning och 

därmed inte får betalt alls i dagsläget. Handlingen som insats förklaras med 

att det gäller dem med biståndsbeslut, att samma personer som har 

fixartjänsten är en av de som kör ut matkassarna samt att handlingen 

genomförs av hemtjänstpersonalen som idag är de som handlar i butik. 

Förklarar även att personal i mindre utsträckning än idag behöver ha kort och 

koder, kontanter mm som tillhör den enskilde.  

Är i startgroparna för digital tillsyn, som pratats om länge nu, planerad 
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uppstart är i början av 2019. Information kommer gå ut till dem det berör 

samt personal om vad som kommer gälla, i första hand bistånds- 

handläggarna. Oklart idag hur många som är intresserade då det tagit tid sen 

frågan startades. Det går att ställa in kamera på vilka tider och hur länge 

tillsynen ska ske, finns olika varianter, kan även lyssna (dock ingen 

tvåvägskommunikation). Personal gör tillsyn via dator och dokumenterar, 

vid behov åker nattpatrullen ut till omsorgstagaren. Personalen ska räcka till 

vad de ska göra. Fråga uppkommer hur det etiska funnits med i planeringen, 

att det handlar om att skapa trygghet men samtidigt är en kostnadsvinst, vad 

blir frivilligt och inte, t.ex vid demens, vad vill omsorgstagaren och vad vill 

anhöriga.   

Biståndshandläggare, har varit svårt att komma fram och begränsad 

information på hemsida, verkar som att det har saknats vägledning och 

personal och kontaktmöjligheter via servicecenter (inte kopplats till 

sekreterare på socialtjänsten). Pernilla får en skrivelse att ta med sig till 

Malin Furberg och vad som gått snett i hanteringen. 

Södra Möckleby, trygghetsboende, finns förslag på vad som ska göras, idag 

åtta lägenheter, och av dem är det tre som bor som har hemtjänst. 

Trygghetsboende innebär närhet till andra samt gemensamhetslokal. Det går 

inte att ha tomma lokaler (pga ekonomin) därför sker inflyttar successivt 

över tid, en familj har flyttat för att bereda plats men går inte att vräka de 

som bor. Uppkommer att det byggs ett nytt trygghetsboende i Färjestaden, 

där de kommer att ha gemensamhetsdel. Syrenen kommer kunna vara med 

och planera men först måste det ordnas en gemensamhetsdel samt 

iordningsställa köket. Uppkommer från flera håll oro kring syrenen och 

vilket beslut trygghetsboendet grundar sig på, när det togs, ifall det tagits på 

delegation eller ej. Pernilla svarar på det hon vet.      

6. Ordförandes punkt - Gunilla Karlsson 

Äldreplanen är på gång, står med i olika uppdrag. Sista mötet i 

pensionärsrådet i och med ändrad organisation så kommer inga svar om vad 

gruppen kommer heta eller bestå utav förrän socialnämnden träffas i januari. 

Troligtvis fyra möten per år som innan, eventuellt första mötet i februari som 

tidigare. Innehållet är viktigt, vad är syftet, uppkommer önskemål att vara 

med innan besluten tas framöver.  

SKL och kommunal är överens, kommer få gå över i verksamheterna 

(begränsat antal) under heltidsresan. Vård- och omskottsutskottet inställt 

senaste tillfället.  

Biblioteket, varit diskussion om flytt, inget är beslutat i saken, inte i det 

politiska.  

Gunilla tackar för senaste åren och pratar lite om vad som skett över tiden.   

7. Övriga frågor 

Halkskydd- varit uppe tidigare, kommunen får inte konkurrera med affärer 

och får inte ge ut pengar som bidrag. Det är enligt gällande lagstiftning inte 

möjligt att erbjuda halkskydd från kommunalt håll. 

Stimulansmedel- hur de använts. Har använt till mer personal på 

äldreomsorgens boendesida samt rehab, har funnits 8-9 personal extra under 

tid. Finns inget nytt beslut i dagsläget på mer medel. 
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8. Mötets avslutning 

 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunillla Karlsson 

Ordförande 

Louise Kullman 

Utredare 

 


