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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Plats Telefonkonferens 

Datum 2021-05-26, kl 13.00 

Deltagare Mathias Karlsson 
Ann-Katrin Ståhl 
Anders Törnblom 
Patrick Jenkinson 

Helen Karlsson 
Eva Hansson Törngren 
Lotta Janson 
Ingrid Johansson 
Sonia Karlsson 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Rådet godkänner dagordningen. 

2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Sekreterare Patrick Jenkinson går igenom föregående protokoll. 

3. Verksamhetsinformation samt Corona-läget 

Socialchef Ann-Katrin Ståhl informerar att det totalt varit ett tiotal ur 

personalen som varit sjuka i covid-19. Men den sammantagna bilden är att 

smittskyddet i verksamheterna har fungerat och att personalen har gjort ett 

bra jobb. Däremot har det varit ansträngande för personalen att arbeta med 

skyddsutrustning och det har funnits mycket oro och frustration som gjort 

personalen trötta.  

Ann-Katrin svarar rådet att kommunen erbjuder vaccinering men inte kan 

tvinga någon till det. Men att en hög andel av personalen har valt att 

vaccinera sig och att nästan alla har fått dos två. Rådet lyfter att det finns 

brukare som ej ville ha ovaccinerad personal. Ann-Katrin svarar att 

patientsekretess råder och att kommunen inte har rätt att fråga sin personal 

om det. Omplacering av personal till följd av att de inte vaccinerat sig är inte 

tillåtet. Kommunen kräver däremot att skyddsutrustningen ska användas av 

all personal. Ordförande Mathias Karlsson påpekar att det är 

grundlagsskyddat att ej behöva ta vaccin.  

Ann-Katrin informerar att 20 personer ur personalen gått utbildningen 

Stjärnmärkt demensvård. De utbildar nu sina kollegor. Responsen från 

personalen har varit positiv på utbildningen. 
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Utvecklingsprojekt till medarbetare som inkommit med olika förslag vad de 

vill utveckla i sin verksamhet. 14 olika projekt är i uppstarten. Ann-Katrin 

berättar i kort om projekten och lovar återkomma med mer detaljerad 

information vid rådets nästa möte.  

 

Social omsorg har haft svårigheter att rekrytera personal för 

grundbemanningen i hemtjänsten. Det ökade behovet av personal beror inte 

på pandemin utan är en följd av en ökning av behovet av hemtjänst. 

Förvaltningen har satt in en extra annonskampanj och infört tipspeng inom 

verksamheten. Sista utvägen för att lösa bemanningen i sommar är att 

erbjuda ersättning till dem som vill skjuta på sin semester mot ersättning. 

Ann-Katrin beskriver att det för närvarande är arbetstagarnas marknad och 

hård konkurrens om personal. 

 

4. Patientsäkerhetsberättelse 

Anders Törnblom, MAS, presenterar Patientsäkerhetsberättelsen som bland 

annat visar att kommunen har en bra samverkan och samarbete med 

regionen. Anders säger att det finns utvecklingsområden men vården och 

omsorgen håller hög och god nivå. 

Anders svarar rådet att sjuksköterskor dagligen är i Social omsorgs 

verksamheter. Personalen har inga problem att nå en sköterska vid behov. 

Läkare besöker verksamheten varje vecka vilket gör att brukare kan få 

hembesök då. Anders önskade att regionen hade mer besök, främst under 

rådande pandemi. Men han betonar att det viktigaste är att det måste finnas 

läkare på Hälsocentralen. Mörbylånga har läkare medan Färjestaden haft 

svårare med antalet läkare.  

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

läkemedelsavvikelser.  

Han beskriver att förra året var ett intensivt år utifrån covid-19 men det var 

få fall av sjukdomen i verksamheterna. Anders ger en stor eloge till personal 

som fått jobba med munskydd och visir och det har varit väldigt varmt för 

dem. 

Rådet frågar hur samarbetet med privata läkare ser ut och Anders svarar att 

det inte finns några hinder från kommunens sida för samarbete. Ordförande 

och MAS kommer samtala vidare om frågan för att undersöka om det finns 

behov av utökat samarbete med privata utförare. Ordförande kommer 

stämma av vilken ambition de privata utförarna har och vilka former av 

samverkan som finns i dagsläget. 

 

5. Den långsiktiga äldreomsorgsplanen 

Rådet samtalar om den långsiktiga äldreomsorgsplanen som ligger ute på 

remiss till den 31 maj. Medlemmar i rådet lyfter behovet av ett 

trygghetsboende södra Öland och att det borde finnas mer om rehab-personal 

i planen. Ordförande lyfter behovet av mellanformer mellan egna hemmet 

och särskilt boende.  
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6. Övriga ärenden  

Övriga 

Rådet efterfrågar ritningar för det kommande boendet. Ann-Katrin svarar att 

det inte finns ritningar i dagsläget och det dröjer då upphandling ska göras 

om efter kritik från lokala företag. 

Rådet har frågor om ledarskapet efter kontorstid och Ann-Katrin berättar att 

en enhetschef finns i beredskap på kvällar och helger. Under dagtid kan 

medborgare vända sig till Servicecenter. Önskemål från rådet är att växeln 

ska veta var de ska kunna vända sig till. Både Ann-Katrin och Mathias svarar 

att polisen är rätt ingång i akuta situationer. Men Ann-Katrin tar på sig att 

säkerställa att både växeln och Servicecenter känner till vad de ska göra.   

Ann-Katrin svarar rådet att inget beslut har fattats gällande framtiden för 

stödet att handla i affären. Hon påpekar att beslutet inte ligger hos Social 

omsorg. Ordförande önskar ta med sig frågan och återkomma. 

Därefter följer allmän diskussion om förenklad biståndsbedömning, vilket 

stöd från föreningar som kommer finnas kvar efter pandemin samt hur 

samverkansavtal med föreningar kan se ut. 

Rådet önskar att möjligheten att äta i skolmatsal utökas efter pandemin. 

Nästa sammanträde bokas till den 15 september. 

 

Mathias Karlsson 

Ordförande  

Patrick Jenkinson 

Sekreterare 

 

(Ordförande har godkänt protokollet innan utskick). 


