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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Plats Stora sammanträdesrummet, kommunhuset 
Datum 2022-09-07 
Deltagare Sofia Wermelin, ordförande 

Michael Jonsson Granstedt, 
ledamot 
Louise Kullman, sekreterare 
Per-Olof Olsson, SPF Solvändan 

Ove Fransson, PRO Färjestaden  
Kate Jogmark, PRO Sydöland / 
Reumatikerförbundet Öland 
Melvin Selander, HLR – Hjärt- 
och lungsjukas riksförbund 
 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Lagt till punkter under organisationers punkt 

2. Genomgång av föregående anteckningar 
 

3. Verksamhetsinformation 
Sofi Ludvigsson Ferm ersätter socialchef som är på semester, Sofi är 
verksamhetschef för ÄO sedan april. Hon inleder med att hon vill välkomna 
allmänheten till en föreläsning för kognitiv svikt, Wilhelmina Hoffman (chef 
för Svenskt Demenscentrum och rektor för Silviahemmet) håller i 
föreläsningen och södra Ölands demensteam har gjort det möjligt, den 25 
oktober, 13.30-15.00, i skansenskolans aula. Önskar föranmälan för att ha 
koll på hur många som kommer. Kommer bli två möten, chefer och politiker 
på ett möte kring ledning och demensvård, därefter en öppen föreläsning.  
Sommaren har blivit bättre i verksamheten än man vågade hoppas, det fanns 
en del oro gällande rekrytering och täcka upp personal. Flera ordinarie inom 
vården som skjutit på sin semester. Att det varit fler ordinarie på plats har 
skapat en lugnare och tryggare situation för både personal och vårdtagare.  
Mörbylångamodellen i hemtjänsten, 4 grupper är igång, 2 i centrala 
Färjestaden och 2 i Algutsrum och Gårdby, nu en 5e grupp på gång med 
utbildning. 5e gruppen blir Färjestaden city. Planerar för Degerhamn i 
November, hade hoppats hinna med Mörbylånga i år men konsulterna är 
uppbokade, kommer bli så snart som möjligt under 2023.  
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Skickar ut info om generationsöverskridande café, ung kommunutvecklare, 
kommer ske i oktober på äppelvägen.  
Det har länge varit svårt att rekrytera i Degerhamn, har haft ett speciellt avtal 
tidigare med fler semesterdagar, har nu tagit fram ett nytt avtal, får jobba 
85% för heltidslön, flera personer med rätt kompetens har nu sökt arbete och 
kommer starta upp, vilket har blivit uppmärksammat i flera andra kommuner 
och även av Lena Hallengren. Har en chef på plats i Degerhamn, alla chefer 
ska nu ut till sina grupper, inte längre sitta centralt tillsammans.   
Ekonomi, går mot underskott, 5,5miljoner, har en hög sjukfrånvaro, har inte 
budgeterat för det. Även en del övertid.  
Boendet i Färjestaden, har haft svårt att få svar, LW har fått bygglov med 
förhoppning om att vi vill hyra. Svårt för demens att kunna komma ut när det 
byggs på höjden, särskilt i kortare stunder. Dock så har det varit svårt med 
detaljplaner att få tillgång att bygga så stort som man önskar/behöver. Måste 
vara med på sikt i arbete med planplanering över hela kommunen, måste 
samverka i större utsträckning.  
En buss är inköpt till äldreomsorgen med medel från Kamprad, en minibuss 
som kommer användas till ambulerande träffpunkt men även till särskilt 
boende, för mindre utflykter. Bussen kommer förhoppningsvis v 41.  

4. Motverka ensamhet 
Har funnits ett stimulansmedel som riktats till att föreningar får bidrag för att 
arbeta uppsökande och hitta personer, vilket har slagit ut väl, flertalet 
personer som inte kommunen når genom att de inte syns inom våra 
verksamheter/insatser. Kommunen vill hitta möjligheten till att fortsätta ge 
medel till föreningarna, få in i budget eller stimulansmedel. 
Dagverksamhet i Gårdby/ ladan. Hade ett försök att ha igång Vallmon, men 
MBAB tog tillbaka lokalen, söker efter lämplig lokal.  
Verksamheten tänker mycket på lösningar för att motverka ensamhet, enligt 
undersökningar är det ca 50% som upplever ofrivillig ensamhet, lika mycket 
inom både hemtjänst och SÄBO. Uppsökande verksamhet hade ett projekt 
under 3 månader i våras, fick en annan bild under det arbetet.  
Många som inte har så mycket insatser, exempelvis har arbetsterapeuter 
uppmärksammat en del som får hjälpmedel, att det finns behov av en 
broschyr eller liknande som kan vara ett stöd för att personer ska få 
information om vad som finns i kommunen, som de vill kunna förmedla 
vidare. Sofi uttrycker möjligheten för att ta fram en broschyr och 
representanterna uttrycker möjligheten att ta fram kontaktpersoner som kan 
stå med från deras föreningar.   
PRO, SPF finns, men tyvärr kommer inte personer med demens till dessa, 
för dem har ladan varit värdefull och önskvärt om dagverksamheten hade 
kunnat utveckla den träffpunkten, med någon form av aktiviteter, men detta 
fodrar personal och medverkan från kommunen.  
Finns mycket aktiviteter på eken, men kan upplevas som ett stort steg att ta 
sig dit, kan behöva stöd.  
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5. SMS-tjänst för samhällsinformation 
Information att ta med ut till föreningar, det finns information på hemsidan 
och möjlighet att anmäla sitt telefonnummer. Används idag främst vid 
vattenläckor. https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/SMS-tjanst/  
 

6. Organisationers punkt 
Cykel och gångvägar med hinder, det byggs fina vägar men finns ofta 
hinder, labyrinter och/eller grisar som hinder, det kan vara svårt att ta sig 
igenom, med större cyklar och 3-hjulingar blir det än mer problematiskt. 
Behöver kunna komma igenom. En del är även dåligt uppmärkta. Flyttas för 
snöröjningen under vintern. Skicka önskemål till översyn från rådet till gatu- 
park.  
Förebyggande av halka, badstegar och utomhusmiljö, främst hamnen i 
Färjestaden men även i Mörbylånga. I Färjestaden är det en betongtrappa 
som blir hal, kanske svårt med underhåll. På rampen å andra sidan, samlas 
mycket tång och alger som blir halt, kräver säkert mycket arbete för att 
underhålla. Behöver bli bättre. Används även som året-runt bad, därför är det 
synd att stegarna/trapporna försvinner under hösten.  
Ölands demensförening, har tagit upp frågan tidigare, önskar kunna söka 
bidrag. Går igenom att det har varit uppe tidigare i och med att bidrag i 
övrigt finns budgeterade i Kultur och Tillväxtnämnden (KTN) så har önskan 
varit att de ska hantera liknande bidrag, då de redan hanterar 
idrottsföreningar och hembygdsföreningar etc, de vill inte då de inte anser att 
det är deras uppdrag. Behöver vara rättvist inom kommunen och därmed 
göra ungefär likadant som när andra söker bidrag. Tar med frågan på nytt. 
 

7. Övriga ärenden 
Mer digital kommer under hösten på biblioteken, Anders Gustafsson håller i 
det, tider kommer för oktober och november, sprida ut att alla är välkomna.  
Tillgänglighetspriset, delas ut under sista kommunfullmäktige för året, sprida 
ut att nomineringar ska komma in senast rådets nästa möte, som blir den 15 
november där rådet utser en vinnare.  https://www.morbylanga.se/kommun-
politik/Kommunens-priser/  
Nationell samling för delaktighet- en konferens för att uppmärksamma den  
internationella funktionshinderdagen 2022. Samverkan mellan Sveriges 
länsstyrelser samt Myndigheten för delaktighet håller i en digital konferens 
30nov+1dec, upp till var och en att anmäla sig, information ut till föreningar. 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-
oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-11-30-nationell-
samling-for-delaktighet-internationella--funktionshindersdagen-2022.html  
Konferens suicidprevention i Oskarshamn, information ut till föreningarna, 
riktar sig mot kommun, region men även frivilliga och föreningar, mer info: 
https://vardgivare.regionkalmar.se/kalender/suicidpreventiv-konferens/  
Information om ny samverkan sedan i juli gällande efterlevandestöd till 
anhöriga som mist en närstående i suicid, en samverkan mellan region, 
kommun, polis, kyrkan och SPEC (Riksförbundet för suicidprevention och 
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efterlevandestöd). Stödet sker under minst 1 år, mer info på: 
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-
halsa/efterlevandestod-vid-suicid/  

Sofia Wermelin 
Ordförande 

Louise Kullman 
Sekreterare 

 
(Ordförande har godkänt protokollet innan utskick). 
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