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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Plats Telefonkonferens 
Datum 2021-09-15 kl. 09:00. 
Deltagare Mathias Karlsson 

Ann-Katrin Ståhl 
Cajsa Beijerstam Torstensson 
Sofi Ludvigsson Ferm 
Jenny Brede 
 

Lotta Jansson 
Kate Jogmark 
Eva Hansson Törngren 
Melvin Selander 
Anders Gustavsson 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Rådet godkänner dagordningen.   

2. Genomgång av föregående anteckningar 
Sekreterare Cajsa Beijerstam Torstensson går igenom föregående protokoll. 

3. Verksamhetsinformation 
Socialchef Ann-Katrin Ståhl berättar om Corona-läget och att det är en lugn 
situation just nu och ingen smitta vad de känner till, varken personal eller 
brukare. Personal arbetar fortfarande med skyddsutrustning och följer 
hygienrutiner. Kommunen planerar att öppna våra träffpunkter och kan 
återgå till något som närmar sig hur det var innan pandemin.  
Ann-Katrin fortsätter med att berätta att sommaren var svår, det var svårt att 
hitta tillräckligt med personal och det har varit så för många verksamheter 
och företag i kommunen. Det blir en extra ansträngning för 
ordinariepersonal, eftersom det är mycket vikarier på plats, det har varit 
ansträngande men har fungerat. Ann-Katrin berättar att de ska anställa en 
rekryteringskonsult. De har även ett projekt som ska arbeta med att 
introducera vikarier och utveckla introduktionen för semestervikarier.  
Ann-Katrin fortsätter med att berätta om kommunens arbete och att de är i 
startgroparna för att bygga ett särskilt boende och det pågår en upphandling. 
Äldreomsorgsplanen ska tas upp på socialnämnden nästa vecka och den har 
utvecklats lite sedan förra gången, exempelvis har det lagts till ett stycke 
utifrån vårt personalpolitiska program. Ann-Katrin berättar även att 
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omsorgs- och funktionsvariationsplanen är ett projekt som de ska ta upp med 
politiker och påbörja det.  
Ann-Katrin berättar för rådet om Demensteamets nominering som årets team 
i Sverige och att vi 9 november får veta om de vinner och blir årets team. 
Sofi Ludvigsson Ferm är med och informerar rådet om de olika 
utvecklingsprojekten som är igång. Socialnämnden fick cirka 4,5 miljoner 
kronor till projekt som syftar till att öka kvalitén till våra brukare. Det kom 
in runt 40 projektansökningar och Sofi meddelar att några av projekten är 
igång. Ett projekt är att utveckla undersköterskans roll med arbetet i nära 
vård och det arbetet är igång. Projektet ska bidra med att synliggöra 
uppgifter som kan delegeras från sjuksköterskan till undersköterskan och 
göra undersköterskans arbete mer varierande och utvecklande och ta bort en 
del av de serviceuppgifter som undersköterskan har.  
Sofi fortsätter med att presentera olika projekt som är i gång i kommunen, 
omsorgs- och funktionsvariation är ett projekt där en omsorgspedagog är 
anställd och ska stötta och implementera det nya arbetssättet och det ska 
kunna bidra till exempelvis bättre genomförandeplaner. Ladans 
dagverksamhet är ett projekt som fokuserar på att bryta isolering och 
ensamhet och öka livskvalitén och söka efter personer som inte varit med 
tidigare och starta relationer med dessa personer. Kommunen ska även utöka 
träffcenter och det ska även inkludera mindre grupper. Målet är att fokusera 
på de äldre och sköra i samhället.  
Sofi fortsätter med att presentera projekt som Projekt Stjärnmärkt och att en 
samordnare planerar att genomföra detta och alla äldreomsorgsverksamheter 
är stjärnmärkta och målet är att 80 % av personalen ska vara stjärnmärkta. 
Sofi berättar även att demensteamet har flera projekt, exempelvis 
träningsgrupper som är till för brukare och anhöriga.  
Sofi informerar om att det pågår en utveckling av hemtjänsten och de är i 
startgroparna för att förändra hemtjänstorganisationen och målet är att öka 
kvalitén för brukarna och arbetsmiljön. Omorganiseringen består av en 
projektgrupp med 10 undersköterskor från alla hemtjänstgrupper och de ska 
börja med att intervjua alla brukare som tillhör en särskild hemtjänstgrupp i 
Färjestaden. Projektgruppen ska studera organisationen och sedan komma 
med idéer hur man kan förändra organisationen och öka kvalitén för brukare 
och personal.  
Rådet diskuterar om projektet om hemtjänsten och Sofi poängterar att det är 
personal från alla hemtjänstgrupper. Ordförande Mathias poängterar att om 
det går vidare till andra ställen än Färjestaden så kommer det utvecklas i 
kommunens alla delar. Pilotpersoner kommer vara en inspiration till sina 
kollegor i alla hemtjänster.  
Ordförande Mathias lyfter en inkommen fråga från rådet om skillnaden 
mellan kostnader mellan särskilda boenden och hyresrätt, utifrån en artikel. 
Ordförande Mathias och Ann-Katrin poängterar att samtliga komponenter 
måste tas med för att se det i hela sitt sammanhang. Ann-Katrin tar upp ett 
exempel på att det är skillnad mellan nyare och äldre boenden. Det är 
individuellt beroende på pension och hyra. Rådet diskuterar de ekonomiska 
skillnaderna mellan grupperna och fördelar och nackdelar med systemen. 
Ordförande Mathias och Ann-Katrin poängterar att utrymmen i särskilda 
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boenden som är för personal betalar kommunen. Ordförande Mathias lyfter 
att hyreskostnader är en viktig fråga.  

4. Digitaliseringsstrategi 
Kommunens digitaliseringsstrateg Jenny Brede tillsammans med sin kollega 
Anders Gustavsson berättar om uppdraget att öka den digitala kompetensen 
för äldre och digitalt utanförskap.  
Jenny vill ha stöttning och synpunkter från rådet för att kunna hjälpa äldre 
människor och att det är ett kvalitetsarbete. Jenny berättar om uppdraget hon 
har fått av politiken att arbeta med digitalt utanförskap: Mer digitalt. Mer 
digitalt träffade olika representanter från kommuner och tanken var att 
fortsätta men i och med pandemin sattes det på paus. Rådet diskuterar att 
under pandemin har mycket blivit digitalt och därför är Mer digitalt och dess 
frågor väldigt aktuella.  
Jenny berättar om sommaren och att det var ungdomar på plats på Köpstaden 
i Färjestaden och även i Mörbylånga för att kunna hjälpa till med digitala 
frågor. Kommunen vill fortsätta att utveckla det i höst och Anders 
Gustavsson är anställd för att vara tillgänglig i digitala frågor. Anders 
kommer att vara på plats på olika platser i kommunen för att hjälpa 
människor med dessa frågor. Jenny och Anders vill nu ha rådets perspektiv 
på vilka frågor och platser som kan vara aktuella.  
Rådet diskuterar vilka utmaningar och stöttning som äldre behöver när det 
gäller digitala frågor. Rådet poängterar att många äldre inte vågar ha bank-
id. Rådet berättar även utifrån erfarenheter att det är lösenord, appar och 
bank-id som är en stor utmaning. Rådet diskuterar sedan vidare att det är de 
grundläggande kunskaperna i digitala frågor som äldre främst vill ha hjälp 
med, så de klarar av vardagen i det moderna samhället.  
Rådet diskuterar sedan att det vore bra att representanter från 
digitaliseringsstrategin bjuder in till möten/event där de håller en typ av 
föreläsning med de grundläggande kunskaperna i digitalisering, exempelvis 
1177, bank-id, swish. Det vore även bra att det finns möjlighet att kunna 
boka in individuella möten med dessa strateger för att kunna få hjälp med 
vissa problem eller frågor. De diskuterar om det är en bra idé att bjuda in 
banken vid några tillfällen under dessa möten/event. Rådet diskuterar 
fördelarna med dessa möten och möjligheten till de individuella träffarna och 
att det skulle kunna utveckla möjligheterna för äldre och vara behjälpliga i 
frågor de har. Dessa träffar skulle kunna hjälpa att öka den digitala 
kompetensen och utveckla möjligheter för äldre. De diskuterar sedan vidare 
om att dessa träffar skulle hjälpa äldre med de utmaningar som det digitala 
samhället medför och att de ska ha möjlighet att kunna leva i den moderna 
vardag som är idag.   
Jenny frågor rådet om vilka som är det bästa marknadstillfällena för att nå ut 
med information till människor som behöver hjälp eller råd med 
digitalisering. Rådet ger Jenny tips om att vykort, anslagstavlor och post 
uppskattas. Rådet poängterar att det är viktigt att det framgår i 
marknadstillfället att personer som inte har vissa digitala tjänster kan få hjälp 
med det, exempelvis 1177 eller bank-id. Rådet samtalar även om att det vore 
bra om de marknadsför att kommunen har tillgång till telefon och Ipad som 
kan användas för att lära sig och testa sig fram under utbildningstillfällena.  
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Ordförande Mathias önskar att rådet kan träffas fysiskt nästa gång och att om 
någon är sjuk eller har symptom och måste stanna hemma, ska kunna ha 
möjlighet att koppla upp sig till mötet och att det finns som ett alternativ. 
Jenny, Anders och Cajsa ska undersöka om möjlighet till handledning eller 
utbildningstillfälle där de kan hjälpa rådet med dessa möjligheter.  

5. Nominering till tillgänglighetspriset 
Ordförande Mathias presenterar att det är tillfälle att nominera till 
tillgänglighetspriset och presenterar vad tillgänglighetspriset är. Ordförande 
Mathias ber Cajsa att meddela rådet om information om tillgänglighetspriset 
och när sista nomineringsdag är.  

6. Övrigt 
Ordförande Mathias berättar att kommunen beslutat om boendekedjan i 
Mörbylånga kommun och att utredningen ska vara färdig januari 2022. 
Rådet ska kunna få möjlighet att diskutera om det med kommunen.  
Nästa möte bokas 6 december kl. 09:00. Cajsa återkommer med information 
om vi kan träffas fysiskt eller om nästa möte blir via telefon. Om personer 
har symptom är förhoppningen att de ska kunna ha möjlighet att medverka i 
mötet antingen via telefon eller teams, beroende på vad Jenny, Anders och 
Cajsa kommer fram till.   

  

Mathias Karlsson 
Ordförande  

Cajsa Beijerstam Torstensson 
Sekreterare 

 
(Ordförande har godkänt protokollet innan utskick). 
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