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1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
 

2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 
Sekreterare Cajsa Beijerstam Torstensson går igenom föregående protokoll. 
Digitaliseringsmöten som varit under hösten har nu en ny variant med IT-
support på biblioteken i Mörbylånga och Färjestaden till att börja med. 
Senare under våren kommer de även att ha IT-support tre måndagar på 
biblioteket i Degerhamn. Det blir kl. 13-15 den 4/4, 2/5 och 30/5.  
 

3. Presentationsrunda 
Sofia Wermelin ny ordförande i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet.  

4. Verksamhetsinformation 
Ann-Katrin Ståhl berättar om år 2021 och det ekonomiska resultatet slutade  
med ett underskott på cirka 14 miljoner och 11,3 miljoner av dem är kopplat 
till pandemin. Kommunen har fått statsbidrag som låg centralt så att medel 
täcks. 2,7 miljoner kronor underskott inom omsorg om funktionsvariation för 
att vi har utökad bemanning på ett gruppboende.  
Ann-Katrin fortsätter med att berätta att de har varit väldigt påverkade av 
pandemin. De har aldrig någonsin varit med om så höga sjuktal 
januari/februari 2022 och det var tufft att få ihop bemanningen. Ann-Katrin 
fortsätter med att berätta att det fortfarande är smitta men ingen har blivit 
svårt sjuk. Man vaccinerar 4:e dosen och det är endast 80 + som är aktuella 
för en 4:e dos.  
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Ann-Katrin berättar om att under år 2021 har de arbetat väldigt mycket med 
implementerandet av styrmodellen och en ökad delaktighet för brukare och 
medarbetare. Sjuksköterskeverksamheten och rehabverksamheten märker 
framförallt av förskjutningen av nära vård. Det är mer komplexa fall. Sofia 
inflikar om vägen från idé till projekt och att brukarna har varit delaktiga och 
blivit lyssnade på, oavsett vilken grupp så har det visat att man är nöjd över 
det.  
Ann-Katrin belyser att rekrytering och bemanning blir allt svårare. De har 
anställt en rekryteringssamordnare som började i februari. De projekt som 
varit igång under 2021/2022 har fokuserat mycket på hur de ska klara av 
rekrytering och bemanning. Ett projekt har varit undersköterskans roll och 
hur sjuksköterskan kan delegera till undersköterskan och det ser positivt ut 
än så länge. Detta projekt ska förhoppningsvis göra att undersköterskans roll 
ska bli mer attraktiv och att man kan göra karriär som undersköterska.  
Det inkommer en fråga om det finns psykologer inom social omsorg. Ann-
Katrin svarar att det inte finns men de har PORT - psykisk ohälsa 
ResursTeam som är en samverkansgrupp mellan kommun och region. Syftet 
med PORT är att samla en ökad kunskap och kompetens för att möta psykisk 
ohälsa och driva arbetet för individernas välmående. Förvaltningen har en 
person som nu utbildar sig till psykiatrisjuksköterska på samma sätt som vår 
demenssjuksköterska utbildade sig. 
Social omsorg har fokuserat mycket på utbildningar under året och har 
utbildat 28 undersköterskor på arbetstid och 8 av dem blev klara förra året. 
Det är 3-4 som utbildar sig till specialistundersköterskor på arbetstid. De vill 
få upp antalet undersköterskor. I år har vi en lönerevision över 3 %.  
Ann-Katrin berättar att varje år skickar socialstyrelsen ut enkäter och gör 
öppna jämförelser. Kommunen har fått resultatet för år 2020 och överlag så 
har vi ett bra resultat i enkäterna.  
Ann-Katrin berättar att ett nytt projekt startar upp senare i vår där 
Mörbylånga kommun har fått låna en sjuksköterska från Kalmar kommun. 
Kostnaderna delas mellan Region Kalmar och Mörbylånga kommun. 
Projektet gäller uppsökande verksamhet där alla som fyllt 79 år erbjuds 
hembesök och kommer vara ett 90 minuter långt samtal för att förebygga och 
främja hälsa vilket är också en del i Nära vård.  

5. Mörbylångamodellen 
Camilla Vallersund presenterar Mörbylångamodellen. Camilla arbetar i 
väster-gruppen i hemtjänsten i Färjestaden och var med när arbetet startade. 
Planen är att samtliga hemtjänstgrupper kommunen ska implementera 
Mörbylångamodellen. I arbetet med Mörbylångamodellen har det ingått en 
representant från varje hemtjänstgrupp i hela kommunen. Metoden som de 
har arbetat efter är att de har gått ut och intervjuat brukare i en 
hemtjänstgrupp och frågat om hemtjänsten gör det som brukaren har behov 
och vill ha och mervärdet för brukaren och sedan utvärderat om de gör det 
som brukaren behöver. Camilla fortsätter att berätta att utifrån 
Mörbylångamodellen har kontakten med biståndshandläggaren blivit närmre. 
Kontinuitet och den vård och tid som de behöver är den högsta prioriteten. I 
det arbetet som varit tidigare så var toalettbesök 10-15 minuter och i och 
med Mörbylångamodellen så ska de nu kunna lägga det själva.  
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Camilla fortsätter med att berätta om hur brukarna uppskattar den nya 
modellen och att de nu känner personalen som kommer och det ger en 
trygghet för alla. Kontinuiteten har sjunkit drastiskt, från 17 till 6,6. Vi ser 
den vi går till och känner den och det är även en viktig säkerhetsaspekt.  
Ann-Katrin förklarar att de har fått avsatta projektpengar för arbetet med 
Mörbylångamodellen och man kopplas bort från ordinarie jobb och kan gå in 
i den här processen. När modellen sedan har implementerats så blir det inte 
ytterligare kostnader då det tas med ordinarie avsatta pengar för hemtjänsten.  
Camilla avslutar med att berätta om hur mycket roligare det är att arbeta 
enligt Mörbylångamodellen och uppskattar att det är personal och brukare 
som styr arbetet och det ger en ökad arbetsglädje.  
Ann-Katrin avslutar med att berätta hur den röda tråden lyser igenom mycket 
nu i kommunens arbete, från Mörbylångamodellen till personcentrerad vård, 
nära vård, styrmodellen osv. Allt kan kopplas till varandra. Ett projekt med 
Ölands hemsjukhus, Borgholm, Mörbylånga, geriatriken har varit på paus 
men under vecka 11 omstartades projektet med en workshop.  

6. Övriga ärenden 
Inkommande fråga från rådet är att de har försökt under flera somrar boka 
sommarstugor som är anpassade till rullstolen och det har varit omöjligt att 
hyra en stuga. I alla stugor måste det gå att använda rullstolen, vad gäller 
vanliga bostäder så finns det normer hur breda dörrar m.m. det ska vara. Det 
inkommer svar från bygglov: ”Gällande bygglagstiftning undantar just 
fritidshus från tillgänglighetskraven. Byggnadsnämnden har alltså ingen 
möjlighet att sätta de kraven vid en nybyggnation”. 
”Bostadsanpassningsbidrag: Vid ett varaktigt boende så kan man ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag, men då gäller att man inte har flyttat från ett 
boende som är bättre ur tillgänglighetssynpunkt. Då har man nämligen inte 
rätt till bostadsanpassningsbidrag. Det ska också finnas ett intyg där behovet 
styrks av t.ex. arbetsterapeut eller sjukgymnast”.  
 
Det inkommer frågor om det nya äldreboendet i Färjestaden och hur 
processen går till nu. Sofia och Ann-Katrin berättar att det diskuteras och att 
de får återkomma när de vet mer. Det är Ann Willsund tillsammans med den 
politiska ledningen och Mörbylånga bostads AB som håller i det.  
Rådet diskuterar om de gamla Däck-Roy lokalerna och om de hade kunnat 
användas för att bygga någon form av boende för äldre. Det kommer in en 
fråga om vad planen är framåt om fler äldreboenden. Ann-Katrin berättar att 
tittar man på demografin visar det att vi har en ökning och framförallt i norr 
och att vi måste se över och bygga mer typer av boenden i kommunen.  
Det inkommer synpunkter från rådet att man bör tänka på andra typer av 
boenden på södra delen av kommunen. Vilket politiken har givit uppdrag till 
förvaltningen att titta på. Rådet diskuterar kring om hur man kan bygga en 
mer attraktiv arbetsplats i Degerhamn med sysselsättningar och 
utvecklingsmöjligheter och äldreboenden i lägenheter. Rådet diskuterar kring 
beslutet som Socialnämnden tog om att stärka boendekedjan mellan ordinärt 
och särskilt boende genom att föreslå att Mörbylånga bostads AB skapar 
trygghetsboende vid Alungården och vid behov renovera dem efterhand som 
de blir lediga för att göra dem mer attraktiva för målgruppen.  
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En medlem i rådet berättar att Wasa Seaside kan få problem med parkering 
för hemtjänsten. Det finns väldigt få parkeringar vid Wasa Seaside och just 
nu står hemtjänsten på gästparkeringar men de platserna kommer att 
användas av gäster under sommaren. Frågan är om hemtjänsten kanske kan 
få parkera vid LSS-boendet? Ann-Katrin tar med sig frågan och ska 
undersöka det vidare och Cajsa återkommer till rådet när det finns svar.  
Rådet diskuterar kring ofrivillig ensamhet och hur kommunen arbetar med 
att fånga upp de ensamma och om det finns någon strategi kring det. Ann-
Katrin meddelar att kommunen har fått stimulansmedel för detta och att de 
ska arbeta mer kring det. Rådet diskuterar vidare kring ofrivillig ensamhet 
och hur Pensionärsluncher är viktiga för att nå dessa personer. 
Pensionärsluncherna har varit stängda under pandemin men luncherna på 
Syrenen på Alungården är nu öppen och Lindero planerar för att öppna upp 
snart igen. Pensionärsluncher i skolmatsalarna planeras att öppna igen den 4 
april.  
Sofi Ludvigsson Ferm (verksamhetschef för äldreomsorgen) har köpt in 
lunchkuponger och har tänkt att de ska användas för att hitta frivilliga som 
vill ut och äta lunch med någon som känner sig ensam. Ann-Katrin 
uppmanar att har man några tankar och idéer kring hur detta bör utformas så 
får de gärna höra av sig. Vid årsskiftet så kunde föreningar ansöka om bidrag 
för att bryta ensamhet. Södra Möckleby Sockenföreningen mottog bidraget 
och hyrde in en konstnär för att skapa tillsammans och den fylldes väldigt 
snabbt. De ser positivt på dessa bidrag och ser att de gärna får fortsätta så att 
de kan skapa fler intressegrupper.  
Det kommer in en fråga hur kriget i Ukraina kan komma att påverka 
Mörbylånga kommun. Ann-Katrin berättar att de har haft möten med 
Länsstyrelsen kring detta och samtliga kommuner vill veta vad deras ansvar 
är som kommun. Migrationsverket arbetar med att hitta boenden och 
personal. Kommunen arbetar med det och har flera möten för att försöka få 
mer information.  
En medlem i rådet har en fråga angående föreningsbidrag och hur föreningar 
ansöker om bidrag. Ann-Katrin meddelar att tidigare så sköttes det på 
kansliet men att det ska skapas en ny rutin. Men tills den nya rutinen är 
upprättad kan de skicka in sin ansökan via en blankett som finns på 
hemsidan för Kultur- och tillväxtnämnden och sedan skicka den till Cajsa.  
Det uppkommer en fråga gällande entrén till träffpunkten Syrenen och att det 
inte finns en särskild ingång till Syrenen. Det kan göra det förvirrande för 
personer med demenssjukdom. Frågan har skickats vidare till 
fastighetssamordnare samt enhetschef och de titta på åtgärder för att försöka 
få till en fungerande entré för daggästerna.  
 
Nästa möte bokas 11 maj kl. 09:00.  
 
Sofia Wermelin  Cajsa Beijerstam Torstensson 
Ordförande   Sekreterare 
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