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1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

 

2. Funktionshinderspolitik 

Moa Brändström från länsstyrelsen presenterar sitt arbete med 

funktionshinderspolitiken och hennes roll i uppdraget och hur länsstyrelsen 

kan vara ett stöd för kommunerna. Moa fortsätter att berätta om 

länsstyrelsens uppdrag som de har haft sedan 2018 och förlängdes från 2021-

2023 och arbetar med att stödja regioner och kommuner att genomföra sina 

funktionshinderspolitiska strategier och planer.  

Moa avslutar sin presentation med att ställa frågor till rådet. Rådet diskuterar 

vad som är viktiga punkter i rådet och där en översiktsplan inom kommunen 

är viktig och där alla verksamheter ingår. De påpekar även att de bör ha en 

stående punkt under varje möte där de kan få en lägesbeskrivning för olika 

områden för funktionshinderspolitiken. Sofia berättar att socialförvaltningen 

just nu arbetar med att ta fram plan för omsorg om personer med 

funktionsvariation. Moa inflikar att det bör finnas en kompletterande plan på 

en övergripande nivå.  

Moa frågar rådet hur länsstyrelsen kan vara mer delaktiga och ett stöd i 

arbetet och rådet framför att det är viktigt att driva frågorna från 

länsstyrelsen och tillfällen som denna är viktiga där man lär ut om 

funktionshinderpolitiken.  
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Moa Brändström återkopplade kring några frågor som rådet hade och 

svarade:  

LSS och personkrets 
Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Personkrets 3: personer som har andra stora varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara 

daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera 

med omgivningen. 

 Måste stöd enligt LSS eller annat stöd till personer med 

funktionsnedsättning ha påbörjats eller att grunden för stödet 

kommit innan en viss ålder (ex. som för personlig assistans 65 år). 

Kan personer över 65 år omfattas av insatser enligt LSS eller är det 

Sol och HSL? 

I teorin nej. Men allt ska vägas mot bedömning av om en person tillhör 

personkretsen eller inte. 1 och 2 kan omfatta äldre och 3 om det är 

uppenbart att funktionsnedsättningen inte beror på normalt åldrande. Det är 

också så att allt ska prövas enligt 7 § behövs hjälpen och om behoven 

tillgodoses på annat sätt.  

 Vad innebär normalt åldrande – personkrets 3. Vad ingår inte? 

LSS är ju en ramlag så det går inte att sätta exakta gränser. Men att 

funktionsnedsättningen uppenbart inte beror på normalt åldrande är en 

tydlig fingervisning. Men det finns t.ex. rättsfall om Alzheimers sjukdom och 

personkrets två. https://lagen.nu/dom/ra/2008:78 Där får den sökande rätt. 

Tankemässigt är det rimligt att tänka att funktionsnedsättningen funnits där 

före åldrandets funktionsnedsättande gång. Men det kan finnas fall där det 

inte är normalt åldrande som ger behov av stöd och service utan åldrande 

av att leva med funktionsnedsättning, vilket inte ses som normalt åldrande.  

 

3. Genomgång av föregående anteckningar 

Sekreterare Cajsa Beijerstam Torstensson går igenom föregående protokoll.  

4. Verksamhetsinformation 

Ann-Katri Ståhl informerar om att projektet med hälsofrämjande samtal har 

kommit igång och distriktssköterskan har gjort hembesök där en del har lett 

till åtgärder, exempelvis att någon har fått stöd från rehab, fått IT-stöd eller 

besökt hälsocentralen. Ann-Katrin berättar att det har varit några som har 

tackat nej till erbjudandet och anledningen har varit för att de inte har känt 

att de har haft behov utav hembesök.  

Ann-Katrin fortsätter med att berätta att rekryteringen inför sommaren är 

svår. Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef för äldreomsorgen, fortsätter 

med att berätta att det är väldigt svårt att rekrytera semestervikarier. Sofi 

frågar rådet om det skulle finnas intresse från deras håll om de eventuellt 

https://lagen.nu/dom/ra/2008:78


Mörbylånga kommun 
Datum 

2022-05-11 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

hade kunnat hjälpa till och stötta med sociala aktiviteter i sommar, 

exempelvis promenader eller sociala aktiviteter i hemtjänsten.  

Sofi informerar att ett lokalt avtal är undertecknat som ger en veckoarbetstid 

på 31,66 timmar för medarbetare i Degerhamns hemtjänst. Beslutet är inte 

ett projekt utan löper på tillsvidare med en uppsägningstid om tre månader 

och gäller endast i hemtjänsten i Degerhamn. 

 

5. Patientsäkerhetsberättelsen 

Anders Törnblom, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) berättar kring 

patientsäkerhetsberättelsen 2021 och att det finns en länsgemensam 

ledningsgrupp som är väldigt bra.  

Anders fortsätter med att berätta om samordnad individuell plan (SIP) som 

har funnits en längre tid men blivit mer aktuell de senaste åren. SIP är en 

samordnad planering och eftersom vi har gemensamma patienter är det 

viktigt att vi samordnar oss och ser vad som är viktigt för patienten och hur 

vården ska utformas.  

Anders förklarar att senior alert är ett verktyg som vi använder oss av. Det är 

ett förebyggande arbete som görs för personer i särskilt boende och 

hemsjukvård/hemtjänst för fall, undernäring och tryckskador samt munhälsa 

genom riskbedömning, åtgärder och uppföljning.  

Anders berättar om avvikelser och säger att det oftast rör fall eller 

läkemedelsavvikelser. 

Anders avslutar med att berätta om palliativ vård och det är vi fortsatt väldigt 

bra med i Mörbylånga kommun. Det finns målvärden som de ska sträva 

emot och Anders visar att det är vissa delar som vi är väldigt bra på, 

exempelvis förebygga trycksår och sen finns det andra saker vi behöver 

förbättra som munhälsobedömning.   

 

6. Övriga ärenden 

En fråga togs upp gällande det nya särskilda boendet i Färjestaden och 

processen kring det. Sofia och Ann-Katrin meddelar att de inte vet mer sedan 

sist men att de återkommer när de har mer information.  

 

På föregående möte ställdes en fråga om parkering för hemtjänsten på Wasa 

Seaside. Ann-Katrin meddelar att gruppbostaden i närheten kan erbjuda 2 

parkeringsplatser för hemtjänsten under sommaren. Gruppbostaden ska 

under hösten 2022 arbeta och strukturera om deras parkering. 

En fråga uppkom om kommunen har en övergripande plan för 

funktionshinderspolitiken. Kommunen har just nu inte en övergripande plan 

för funktionshinderspolitik men planerar att arbeta fram en sådan strategi 

som är övergripande för hela kommunen. Kommunen har inte någon 

tjänsteman som enbart arbetar med funktionshinderspolitik i nuläget men 

kan komma att bli aktuellt senare.  

En till fråga togs upp på mötet om vi har en syn och hörsel instruktör i 

kommunen och det är Arna Björnsdottir som är det. 
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En återkoppling från föregående möte om ingång till Syrenen är att Dan 

Halme, som är fastighetssamordnare, har undersökt om att införa en ramp till 

ingången vid Syrenen och lagt in det i budgetarbetet för 2023.  

Sofia avslutar med att fråga rådet om det finns specifika teman som vi bör ta 

upp på rådens möten och om vi ska bjuda in gäster. De får gärna höra av sig 

till Sofia eller Cajsa med dessa önskemål.  

 

 

Sofia Wermelin 

Ordförande 

 

 

Cajsa Beijerstam Torstensson 

Sekreterare 

 

  

 


