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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, kommunhuset 

Datum 2020-02-18, klockan 9-12 

Deltagare Mathias Karlsson 
Ella-Britt Andersson 
Jeanette Lindh 
Louise Kullman 
Sophie Eriksdotter Forsman 
Melvin Selander 
Sonia Karlsson 

Ove Fransson 
Helen Karlsson 
Christer Andersson 
Eva Hansson Törngren 
Per Fredriksson 
Lotta Janson 
Ingrid Johansson 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

 

3. Tillgänglighet, Länsstyrelsen 

Åsa Felix Everbrand 9.30-10.30, utgår från en power point (bifogas) och för 

diskussioner i gruppen. 

Felix: Funktionshinder och tillgänglighetsfrågor, en del av den mänskliga 

mångfalden, du är aldrig din funktionsnedsättning.  

Diskussion i rådet: konventionen om rättigheter, hur arbetar vi med det. Ett 

påverkansorgan, mot andra, både mot kommunen och utåt. Ingen bra lösning 

att ha råden sammanslagna. Viktigast att få upp frågor innan vi fattar beslut, 

det finns många kloka tankar i gruppen. Även fler delar i kommunen, 

hamnar inte centralt när den ligger under socialnämnden. Delaktighet, vad 

som sker, möjlighet att påverka vad som ska beslutas. Dialogen är viktigast. 

Brukarna, som kollektiv, inte på individnivå, generella frågor i rådet. Viktig 

funktion mot sina organisationer. Samverka, få upp synpunkter, viktigt att 

det går vidare. Inte bara fysisk delaktighet 

Felix: Alla ska kunna vara delaktiga i alla delar. Har sämre/lägre: 

levnadsvanor, livsvillkor, utbildningsnivå, hälsa, etc. 

Nationellt mål 2017, uppnå jämlikhet, med mångfald som grund, även ta 

med barnrättsperspektivet. Länsstyrelsen fick ett uppdrag, har inget mandat 
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men är en resurs. Bärighet mellan kommuner och föreningar samt 

Myndigheten för beredskap. Kartläggning gjordes hösten 2018, vad behövs i 

kommunerna, vilka samarbeten finns och så vidare.  

4 områden som uppmärksammas, universell utformning, brister i 

tillgängligheten (avhjälpa hinder), individuellt stöd samt minska 

diskriminering.  

Vi har olika syn, sinnen, hörsel, vi är olika långa, snabba, starka, vi är 

introverta eller extroverta, vi är trötta på olika tider, över tid, vår 

koncentrationsförmåga skiljer sig, vår känslighet för ljud, ljus, lukt. 

Attityder, det finns inga normalanvändare, vi måste vidga normen - 

gemensamt! Se potential/förmågor.  

Utmaningar: Synliggöra hinder för osynliga funktionsnedsättningar. Det är 

inte sällan en okunskap kring att leva med funktionsvariationer (vi pratar 

förbi varandra). Vad är det som är hinder för deltagande och tillgänglighet. 

Förstå varandras problem (gott att vi presenterat oss för varandra, nästa steg, 

vad skapar de för behov). Svårt att åtgärda vad vi inte förstår är ett hinder. Vi 

måste själva våga berätta våra behov! Gemensamma erfarenheter! 

Omfattning av olika former av funktionsnedsättning, oklart vilka grupper 

som är större än andra. Vilka bekymmer är störst och hur möter man dem. 

Samråd enligt konventionen.  

Guide om samråd och dialog/ guide om att ta fram en strategi. På gång. 

Vad behöver vi för att det ska bli bättre, börja med de osynliga 

funktionshindren, de märks inte, syns inte.  

Diskussion: Ofta i rådet vi har inte varit med och bestämt, dela upp tiden och 

ha kvar som två råd, idag ihopblandade frågor. Testat detta 1 år, tänka över 

inför framtiden. Inte har ersättare med, bra att ha nån att bolla med. 

Styrningen och planer, även budget, finns det pengar kopplat till frågan. 

Markaryd. Testat tidigare att köra ihop, då fungerade det inte men bättre 

idag. Graden av inflytande (rådet) utbyter information, många råd 

remissinstans, representanter som lämnar remissvar, eller bjuda in 

representanter i utredningar. Bidra med, sitta med i dialoger. Ny i rullstol, 

ögonen blivit dubbelt så stora, kunskaper måste spridas.      

 

4. Trygghetsmätning kommunpolis 

Thomas Lönnqvist ersätter Magnus, tidigare kommunpolis, nu områdespolis. 

Får lite information om vad som händer, polisen har en skyldighet att lämna 

en bild över vad som sker men vill inte skrämma upp, avväga vad som ska 

informeras om. Mångfald, rådet är viktiga för samhället, en viktig databas.  

Thomas berättar om trygghetsundersökningen där det finns fem områden, vi 

ingår i Region Syd, där ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och 

Öland. I Region Syd ingår 58 kommuner och har cirka 5000 medarbetare. 

Antal brott har inte minskat, bedrägeri har ökat katastrofalt mot främst 

målgruppen pensionerade kvinnor (romansbedrägeri, knacka på dörren, etc.). 

Undersökningen bygger på 70 000 enkäter, i Kalmar/Öland är det 5300 

enkäter, baserat på delområden, exempelvis är Färjestaden ett delområde. 

600 enkäter per delområde. Svarsfrekvens är 71% på Öland, vilket är högt! 

Svar måste graderas = index. 0= problemnivå närmast obefintligt problem 
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(mintgrön) i skala upp till 6 = alarmerande problem (rött, vilket innebär risk 

för utflytt av boende). Resultaten ska ge en bättre förståelse, göra det lättare 

att prioritera, användas som en utgångspunkt för samverkan och 

sammanställa den lokala problembilden. Problembilden utav de som svarat, 

anses inte vara högt i flertalet frågor, till och med noll på vissa. Det som 

sticker ut är att bilar kör för fort, och det finns bara en fråga som är röd vilket 

är ”polisen bryr sig om de lokala problemen” (nationellt liknande). Polisen 

bryr sig inte om de lokala problemen har helt andra siffror.  Därför är det 

oklart om hur man ska tolka siffrorna. 

Väldigt fina siffror på antal som inte utsatts alls för brott, väldigt låga siffror 

över lag. Liten ökning på personer som är oroliga, därför gör polisen de 

avvägningarna om vilken information som ska ut och inte, man vill inte öka 

den generella oron när det inte finns fog för det. Trenden över tid, stabilt låga 

siffror i Mörbylånga kommun. 

Intention att det ska finnas en utegrupp poliser på Öland, 6-11 personal är 

önskemålet, finns inte längre en grupp poliser på Öland sedan en tid tillbaka.   

 

5. Trygghetsvandring Färjestaden & Mörbylånga 

Mörbylånga, 3 personer som inte var personal, lokala frågor i 

boendeområden, Rönningegården parkeringen ställer till det för brandkår. 

Ljus, gatubelysning, för få, lampor för glest och med fel styrka, 

Köpmangatan, kommunen har för avsikt att ta över gatan från Trafikverket 

för att kunna utföra de förbättringar man önskar. Exempelvis österut på 

norrsidan, hitta nya gångvägar för att slippa dubbelsidig promenadväg på 

Köpmangatan. Sammanställningar från trygghetsvandringarna kommer ut i 

appen och på hemsidan, det finns ett önskemål om en mall att utgå ifrån på 

fler orter, sen diskutera utifrån det. Degerhamnsområdet hemtjänst, 

systemfel i tidsschemat, justerats.   

Kort om Färjestadens trygghetsvandring: parkeringen vid kraftverkets gym 

ska bli säkrare. Storgatan är Trafikverkets men man kommer att ta över den i 

maj, flera förbättringsområden där och klagomål redan har framförts till 

trafikverket. Cykelbana längst Brovägen upplevs mörk, åtgärder ska ses 

över.   

 Har fått fram att det inte finns en mall att utgå ifrån i kommunen, det finns 

däremot en vägledning på brå´s (brottsförebyggande rådet) hemsida som kan 

användas. Där man får anpassa efter vart man är och vad man vill titta på. 

Som tips- det är ibland mer behov av ett möte än en vandring.  

Länk till vägledningen: 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-04-

trygghetsvandring---en-vagledning.html  

 

6. Äldreomsorgsplanen  

Mathias visar de punkterna om visionen som var uppe på nämnden sist och 

som är utgångspunkten för enkätfrågorna. Kommer visa frågorna på 

nämnden imorgon, ska se om frågorna går ut på test till rådet innan den 

öppnas för allmänheten. Mathias berättar om visionerna kopplat till 

utmaningar och behov.  

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-04-trygghetsvandring---en-vagledning.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-04-trygghetsvandring---en-vagledning.html
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Önskemål om en test yta för att se olika hjälpmedel och tekniker som finns, 

för att kunna få en bild av vad som finns och hur de fungerar.    

För få som jobbar, fler brukare framåt, hur löser vi det. Vårdutbildad 

personal behöver jobba med vård, det är den personalen som kommer 

saknas. Enskildas önskemål och anhörigas önskemål är inte alltid överens, 

inte heller kommunens handläggare. 

Kan den anhöriga som är frisk kunna flytta på sig, idén kommer från 

demensteamet, växelvården är inte positiv för demenssjuka. Behöver vi 

andra samverkansavtal. Åsikt som lyfts är att inte skicka den anhöriga till 

någon tråkig verksamhet/ett tråkigt ställe då syftet är att hitta ny energi för 

att orka hemma.  

 

7. Övriga frågor 

Tillgängligheten, önskemål om mer på den punkten framåt. Hur vi ligger till 

i kommunens arbete med tillgänglighet, tillgänglighetsplanen är bra men 

behöver den uppdateras? Länk tillgänglighetsplan: 

https://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/Stöd%20och%20oms

org/Tillgänglighetsplan.pdf  

Tillgänglighetspriset 2019 gick till Tove Rosenqvist Hörselpedagog och 

lärare på Torslunda skola. Med motiveringen:  

"Tove Rosenqvist är alltid mån om och driver på att skolan ska vara en plats 

för alla. Bland kolleger, skolledning och politiker. Tove vurmar extra för 

barn med hörselnedsättning och arbetar för att skolan ska bli mer än 

tillgänglig för dem. Tove driver TAKKutbildningar med kommunens kolleger 

för att göra tillgängligheten ännu större." 

Årets datum för rådet justeras i samråd, 20 maj, 14 september och 25 

november. 

Äldreveckan, verksamheten har inte haft frågan uppe än, återkopplar när 

information finns. Finns intresse ute i föreningarna? 

Mat 65 + i skolorna har utökat men finns inte överallt vilket är ett önskemål.  

Trygghetsboende i Södra Möckleby, vad händer? I december 2018 var allt 

klart enligt ryktesvägen? Aktivitetshus, skapa mötesplats, frågan är om köket 

ska återställas? Bromsas av att ombyggnader inte kan genomföras med 

enbart ett anbud som kommit in. Inte varit en fråga som varit upp i 

socialnämnden (KTN?). Svar från Jonas Everbrand på MBAB- Vi arbetar 

med upphandlingen när det gäller Alungården, vi håller på att anpassa 

åtgärder i förhållande till budget. Vi borde kunna utse entreprenör under den 

närmsta tiden. 

Hyrorna på SÄBO, information ut kom inte i rätt tid, beklagar att det inte 

blev rätt. Hyrorna får inte sättas som Mörbylånga kommun beslutade om 

2005, lika hyror överallt oavsett, det är inte tillåtet. 2018 gjordes en översyn 

så att hyror sätts efter standarden och med tillägg för storlek på de 

gemensamma ytorna, desto mer service, desto högre blir hyran. Dock utgick 

man från Pensionsmyndighetens hyrestak på 5600 kronor vilket innebar att 

grundhyran rabatterades på Äppelvägen med cirka 800 kronor per månad för 

att inte överstiga taket, beslut från politiken var att fortsatt följa detta tak.  

https://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/Stöd%20och%20omsorg/Tillgänglighetsplan.pdf
https://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/Stöd%20och%20omsorg/Tillgänglighetsplan.pdf
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Nu höjdes taket, då hade hyran höjts, men man fick inte med hela 

bruksvärdeshöjningen (2018). Standarden påverkar priserna, med andra ord 

så är priset högre på äppelvägen. Bostadstillägg vid låg inkomst innebär i 

praktiken ingen ökning för dem. Pensionsmyndigheten är ansvariga för 

bostadstilläggen, vi har ingen insyn i deras system. Omsorgskostnader har 

justerats för alla boenden på äppelvägen, vissa får sänkning men inte alla. 

Generella välfärdssystemet, de som har mer pengar får betala mer, de som 

har mindre får betala mindre. Vi kan tänka på att kommunicera bättre vad 

som gäller och vad som sker fortsättningsvis.  

Skattehöjningen, resultat delas upp på drift av verksamheten och finanserna. 

Det har betalats ut stimulansmedel, momsredovisning, pensionspengar etc. 

vilket påverkar ekonomin positiv riktning, men går inte att planera för. Se 

bild:  

 

 

Pengarna är inte bortkastade, vi ska bygga mer, äldreomsorg och förskolor, 

även vattenutbyggnad, vill inte ha fler besparingsår som det varit nu. 

Kompetensutveckling och demenssatsningar är på gång. Nytt boende, 

SÄBO, kostar ca 10mkr personalkostnader. Vi ökar i befolkningsmängd, 

mest i den äldre gruppen (80 +), generationen dör inte lika tidigt vilket 

skapar en befolkningsökning. Kommunen har fördubblat antalet 80 åringar 

på 10 år. Större ökning i tätbebyggt, i synnerhet Färjestaden. Sydöland, 

tappar befolkning och flera av dem i t.ex. Degerhamn, men minskar i 

huvudsak i de yngre grupperna.   

Korttidsplatser -gjort om platser till SÄBO platser för att lösa kösituationen, 

jobbar aktivt med kön, även gjort om systemet. Äppelvägens kö är högre än 

behovet i stort, alltså flera i kö som vill bo specifikt på äppelvägen. Har lågt 

antal dagar på boende i förhållande till övriga landet (ca 480 dagar).  

Behov av SÄBO platser, hållbar plats i Färjestaden, mitt emot förskolan som 

byggs nu, vill jobba kooperativt. Detaljplanen finns, men finns inga andra 
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detaljplaner nu som tillåter. Tidsplan, önskemål inom 2-3år, söker 

samarbetspartner för att lösa det, en ekonomisk förening som vi är med och 

stiftar och sitter med, modellen och även föreningen skulle kunna användas 

på fler håll. Vet inte nästa steg ännu, politiken arbetar med det. Se bifogat 

bildspel.  

Demenscenter, kunskapscenter för hela kommunen, vill skapa i mörbylånga. 

Per Fredriksson presenterar sig (första mötet i rådet), sitter på uppdrag från 

Neuroförbundet i Kalmar, har ALS och flera andra sjukdomar, har många 

frågor kring handikappfrågorna i kommunen. Även en viktig roll i Vasa 

Seasides nybyggnation i Färjestaden.  

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Mathias Karlsson 

Ordförande 

Louise Kullman 

Sekreterare 

 


