
 

c:\users\annohl\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\ir3orbwh\anteckningar 171204.docx 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
Bankgiro 

991-1876 

 

 

Mjuka sektorn 
Klas-Göran Gidlöf 
0485-47089 
  

ANTECKNINGAR 
Sida 

1(6) 

Datum 

2017-12-04 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2017-12-04 kl. 09.00    

Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 
Kurt Arvidsson, S ledamot 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Gunilla Ericsson, SPF Sydöland 
Lena Engström, SPF Färjestaden 
Ella-Britt Andersson, SPF S Öland 
Jonas Falk, Primärvårdschef, p.3 

Jeanette Lindh, KD vice ordf. 
Helen Karlsson, PRO Fjn 
Ingrid Johansson, SPF Solvändan 
Mona Ekblad, PRO Färjestaden 
Kate Jogmark, PRO Mbla 
Klas-Göran Gidlöf, sekreterare 
Ann-Katrin Ståhl, VOC (p.1-5) 

1. Dagordningen godkänns (med tillägg för övriga frågor) 

Dagordning föredras och godkänns med tillägg för punkter under ”Övriga 

frågor”. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras. De godkänns och lägges till 

handlingarna. 

3. Besök 

Jonas Falk, Primärvårdschef medverkar. Inledningsvis berättar Jonas om det 

som präglat verksamheten under den senaste tiden. Det handlar både om 

läkarbrist och brist på sjuksköterskor och övrig personal. Dock ser det bättre 

ut nu, berättar han. En ny läkare började bl.a. i Färjestaden under föregående 

vecka, får vi veta. 

Det har även tillkommit nya fasta hyrläkare med anknytning till Öland, 

berättar Jonas fortsättningsvis. En del av dem är pensionärer med lång 

erfarenhet bakom sig och därmed mycket kunskap att dela med sig av i 

verksamheten. Samtidigt ser det också bättre ut vad gäller tillgång till sjuk-

sköterskor, berättas det. 

Jonas berättar också att ett smärt-team startat där Erik Lexne är medicinskt 

ansvarig läkare. Målet i deras arbete är att smärta ska minska för den grupp 

som lider av detta. I Mörbylånga finns tre fasta läkare varav en är allmän-

läkare och två ST-läkare. 
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Jonas konstaterar att många läkare idag har upptäckt att det går att vara 

hyrläkare och att ha det som en form av livsstil, som ”ett sätt att leva”. Det 

har blivit så att landstinget på något sätt blivit beroende av att det finns till-

gång till hyrläkare, säger han. Inom psykiatrin finns nu till exempel bara 

hyrläkare, sägs det. 

I sammanhanget ställs en fråga om vad som skulle hända om landstinget 

bestämde sig för att inte anlita hyrläkare. Detta är en mycket intressant fråga, 

menar Jonas, utan att svara mer direkt på detta. Dock hävdas att det finns en 

stark vilja i hela verksamheten att göra det bra för de patienter man möter. 

Diskussioner har förts att göra som i Högsby, fortsätter Jonas att berätta, där 

bedömningar av behov av hälso- och sjukvård görs av sjuksköterska vid 

första patientkontakt. Detta för att spara läkarnas tid och effektivisera vården 

och därmed använda de resurser som är tillgängliga på bästa sätt. 

Fråga ställs till Jonas om hur det blir med öppethållande vid Hälsocentraler-

na i kommunen under kommande sommar. Svaret som ges är att man arbetar 

för att det ska kunna vara öppet hela sommaren på båda hälsocentralerna. 

Vidare frågas om tillgång till diabetes- och astmasjuksköterskor. Här 

meddelas att man siktar på att sjuksköterskor av detta slag ska tillkomma 

genom att sjuksköterskor som finns i verksamheten erhåller utbildning. En 

sådan diabetessjuksköterskeutbildning startar i januari, berättas det. Från 

januari räknar man dessutom med att ha tillgång till astmasjuksköterska i 

både Mörbylånga och i Färjestaden. 

Bekymmer finns däremot vad gäller tillgång till psykologer, berättas det. Det 

finns två psykologer nu men kön till kontakt är jättelång, säger Jonas. I dags-

läget finns 25 – 30 personer, som både är äldre och yngre, i kö till sådan 

kontakt. 

Jonas får också frågor som handlar om mer praktiska delar i verksamheten. 

Den första frågan här handlar om tillgång till lift för förflyttning av person 

från rullstol till brits. Sådan finns inte vid någon av hälsocentralerna, medger 

Jonas. Dock ska detta naturligtvis lösas, säger han. Det är både en viktig 

fråga för patienten som ska erhålla sådan hjälp och en viktig arbetsmiljöfråga 

för personal som ska var behjälplig vid förflyttningen. 

Den andra frågan handlar om behov av hatthylla i lägre höjd vid entrén så att 

både barn och rullstolsburna ska kunna ha nytta av den. Detta har lösts, 

berättar Jonas, genom att krokar monterats på låg höjd i stället. Det 

konstaterades att en hylla i låg höjs skulle kunna utgöra ett hinder för de som 

går eller förflyttar sig i miljön där den finns. 

Kort diskussion förs om dörrar till entrén vid hälsocentralen i Färjestaden. 

Det uttrycks en vilja att de ska kunna öppnas på sådant sätt att värme behålls 

inomhus och kyla inte släpps in. Jonas tar med sig frågan till Landstingets 

tekniska avdelning. 

Avslutningsvis berörs det faktum att det tar längre tid att beställa nya recept 

på läkemedel via nätet. Jonas förklarar att läkaren i alla dessa ärenden nu för 

att det ska fungera har blivit tvingad till att förnya samtliga ordinationer för 

den patient som beställer på detta vis. För patienter och för landstinget kan 

det, i väntan på att detta får en teknisk lösning, underlätta om man i stället 

gör sin beställning till sjuksköterska via telefon, säger han. 
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Från närvarande föreningar utdelas också mycket beröm till personalen vid 

hälsocentralerna för ett mycket gott bemötande.       

4. Verksamhetsinformation 

Underskott  

Ann-Katrin Ståhl berättar att det har räknats med att hela verksamheten ska 

gå med ett underskott på cirka 8 miljoner kronor 2017. Till stor del har det 

konstaterats bero på överskridanden vad gäller hemtjänst och till en liten del 

i LSS-verksamheten. Vetskapen om detta har lett till en hel del tuffa åtgärder 

i verksamheten och för biståndsbedömningen. 

I praktiken har det inneburit att hemtjänstverksamheten vid frånvaro ofta fått 

klara sig utan vikarier och nya striktare riktlinjer för biståndbedömning har 

arbetats fram. 

Vidtagna åtgärder kan leda till att det förväntade underskottet kan minska 

med 3 miljoner kronor, berättar Ann-Katrin. Vid årsskiftet träder ett nytt 

resursfördelningssystem i kraft, berättas vidare, vilket ökar förutsättningarna 

för att verksamheterna ska kunna hålla sin budget. 

Under året har, konstateras det, också bristen på vatten anträngt den totala 

driftsbudgeten ytterligare vilket gjort att medel till omfördelning saknats. 

I framtiden och för kommande år kan vi förvänta oss att ökningar krävs både 

för LSS-insatser och för insatser inom socialpsykiatri, säger Ann-Katrin. 

Den psykiska ohälsan öka både för unga vuxna och för äldre, berättar hon.  

Ett nytt LSS-boende kommer också att behövas under 2018. Det kommer att 

skapas vid det som nu har varit HVB-boende för ensamkommande barn på 

Fabriksgatan i Mörbylånga, meddelas det.  I dagsläget finns 4 personer som 

beviljats boende men inte har fått detta än. 

Vad gäller tillbyggnaden på Äppelvägen berättas att 16 nya platser beräknas 

stå klara i mars 2018. Just nu står 16 – 17 personer i kö för att flytta in där, 

säger Ann-Katrin, som också berättar att några av dessa bor hemma och en 

del av dem bor på boende i Mörbylånga. 

Socialstyrelsens enkät 

Nyligen har sammanställning av enkätsvar publicerats av Socialstyrelsen. 

Svaren visar att många av dem som mottar hemtjänst eller bor i särskilt 

boende i kommunen upplever en hög grad av trygghet och de är också 

mycket nöjda med det bemötande som de får. Äppelvägen når de högsta 

resultaten i länet, berättar Ann-Katrin. 

I sammanhanget konstaterar Ann-Katrin vidare att vad gäller resultaten för 

Lindero och Rönningegården så är det brister i miljön som drar ned dem. Nu 

har dock satsningar på utemiljön gjorts på Rönningegården, berättas det, och 

AME har aktiverats för att öka trivseln i utemiljön vid Villa Viktoria. 

Växthus har inköpts och fråga ställs om skötsel av dem. Det kan vara lämp-

ligt att utse några ur personalgruppen med intresse för detta. menar Ann-

Katrin. 

Hyra för lägenhet i särskilt boende. 

Hyressättning i kommunens särskilda boenden håller på att ses över. Idag är 

hyran lika för samtliga lägenheter oberoende av var man bor eller skillnad i 
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standard. Tanken är att hyrorna mer ska bestämmas utifrån den standard och 

yta den aktuella lägenheten har.  

Detta kommer att medföra en högre hyres-sättning för lägenheterna på 

Äppelvägen än i övriga boenden där det kommer att bli en lägre hyra än 

idag, fortsätter Ann-Katrin att berätta. Dock har ett tak för maximal hyra 

satts till 5 000 kr/mån, sägs det, och för den enskilde finns också maxtaxa 

med garantibelopp för de avgifter som uttas samt möjlighet att ansöka om 

bostadstillägg.  

Framtiden 

Om framtiden, berättar Ann-Katrin, att antalet medborgare i kommunen som 

är 65 år eller äldre kommer att öka med cirka 700 personer till år 2022 

samtidigt som också antalet äldre äldre kommer att öka. De som är i 

arbetsför ålder kommer dessutom att minska vilket kommer att ställa stora 

krav på att förändringsarbete genomförs i verksamheterna, konstateras det. 

Det kommer att bli svårare att rekrytera personal och då framförallt med 

utbildning. Det sägs också att det egentligen inte är bra att undersköterskor 

utför de serviceuppgifter som ingår i hemtjänsten. Dessa kommer att behö-

vas för det omvårdnadarbete som ska utföras. Ett led i den förändringen är 

att det nu införs s.k. ”inköpsteam” som ska utföra inköp till dem som 

beviljats sådan insats. 

En annan förändring är att det införts samordnad planering för personal- och 

schemaplanering. I sina handdatorer kan personalen också se och därmed 

veta vad de ska göra hos den brukare de besöker och de är mycket noga med 

att berätta för den enskilde när de ska komma och även meddela om det blir 

någon förskjutning i tiden. Det upplevs som positivt och uppskattas av de 

som har del av insatserna, menar Ann-Katrin. 

Jämförelse har gjorts med bl.a. Emmaboda kommun där man satsat på att 

skapa mindre arbetslag i hemtjänsten och därmed öka kontinuiteten för de 

som får hjälp. Dock, menar Ann-Katrin, att vi i Mörbylånga ändå har bättre 

resultat vad gäller upplevd nöjdhet och trygghet hos brukarna. Det kan möjli-

gen innebära att just detta med hög grad av kontinuitet inte är en faktor som 

ökar nöjdhet och trygghet, säger hon. 

Representanter från hemtjänsten i Mörbylånga har dock gjort studiebesök i 

Emmaboda för att ta del av deras sätt att arbeta och dra lärdomar av vad de 

gör och har gjort.  

Om framtiden, konstaterarar Ann-Katrin fortsättningsvis, at det kommer att 

bli stor konkurrens om tillgänglig arbetskraft. Allt färre ungdomar kommer 

att finnas för anställning inom vård och omsorg, säger hon. I detta kommer 

frågan om integration av nyanlända bli viktig och kanske avgörande, sägs 

det. 

Mörbylånga har rustat sig för ökad integration genom att bl.a. driva SFI-

utbildning i egen regi samt genom att erbjuda språk och arbetspraktik i verk-

samheten. Enligt uppgift kommer 15 – 18 vuxna att kommunplaceras i 

Mörbylånga under nästa år. Mörbylånga kommun kommer också att hjälpa 

Hultsfred genom att ta emot 10 personer i år och 8 personer nästa år som 

egentligen skulle ha placerats i Hultsfred. 
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Vad gäller ensamkommande barn flyttar 18 stycken in i det nya HVB-

boendet som nu byggs vid Rönningegården. De flyttar från Alungården och 

Fabriksgatan där de nu bor. 

Fråga ställs till Ann-Katrin om de personer i kommunen med mycket om-

fattande hemtjänstinsatsser som nu i stället erbjuds särskilt boende då deras 

beslut upphör och ska omprövas. Frågeställaren hävdar att personal i hem-

tjänsten upplever att det vilar på deras ansvar att berätta om detta för den 

enskilde. Så är inte alls fallet, menar Ann-Katrin, som berättar att det alltid är 

biståndshandläggaren som har det ansvaret i samband med omprövning av 

beslut.     

5. Presidieöverläggning i Emmaboda 2018-01-19 

Ordf. Gunilla Karlsson och sekr. Klas-Göran Gidlöf anmäles att delta. 

Vidare utses Helen Karlsson att anmälas för att representera föreningarna.   

6. Övriga frågor 

Anhörigföreningen. 

Det berättas att anhörigföreningen är nedlagd. 

Ladan. 

Meddelas att Bågskytteföreningen skjuter pilar i väggen inomhus i Ladan. 

Det blir stora skador i väggen av detta och den elektricitet som finns i den 

aktuella väggen riskerar att skadas så att hela elsystemet riskerar att påver-

kas, berättas det. 

Det uttrycks dessutom en oro för att de bord som finns inte ska räcka vid till-

fällen då olika slag av evenemang äger rum i Ladan. Eleonor Rosenqvist 

som är tillförordnad Kultur och fritidschef kommer att inbjudas att delta vid 

kommande KPR för vidare diskussion om Ladan. 

Eken. 

Om Eken meddelas att IT nu är i funktion. Det berättas dessutom att belys-

ningen utanför Eken är trasig eller mycket bristfällig. I vart fall behöver den 

ses över så att det blir ljusare och tryggare att vistas där, sägs det. I övrigt 

konstateras att det är mycket klotter på väggarna utanför Eken som behöver 

saneras. Sekr. uppdras att meddela vidare till ansvarig på tekniska förvalt-

ningen så att åtgärder kan vidtas.   

Ingrid Johansson uttalar också ett stort tack till Ann Willsund och Ann-

Katrin Ståhl som medverkat på Eken och informerat besökare om kommu-

nens verksamhet. 

Det aviseras också att en paneldebatt inför nästa års val kommer att äga rum 

på Eken den 9 februari 2018. Representanter för olika partier har inbjudits. 

Frisam. 

Fråga ställs om FRISAM. Enligt kommunens hemsida ger denna samverkan 

möjligheter att erhålla besök och möjlighet till kontakt och gemenskap med 

andra vid olika träffpunkter. Om FRISAM går att läsa mer på följande sida: 

https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/Motesplatser-

FRISAM/ 

 

https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/Motesplatser-FRISAM/
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/Motesplatser-FRISAM/
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Telefonsamtal till ensamma. 

Fråga ställs om huruvida det är möjligt för ensamma i kommunen att bli 

uppringda av någon personal som bara hör av sig och frågar om hur läget är. 

I sammanhanget berättar ordf. om att även frivilliga kan utföra denna typ av 

insats. Bl.a. berättar hon om att man haft en s.k. frivilligcentral i Enköping 

varifrån denna typ av telefonsamtal kunde ske. 

Det är också möjligt att erhålla Tillsynsringning genom kontakt med bistånds-

handläggare som då behov föreligger kan bevilja det som insats. I detta ingår att 

ringa till den enskilde och höra hur han/hon mår samt att vidta lämpliga 

åtgärder om den enskilde visar sig behöva hjälp. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 5 februari 2018 kl. 09.00 i stora sammanträdes-

rummet, Kommunhuset i Mörbylånga. 

Följande möten under 2018 har beslutats hållas: 

21 maj 2018  09.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

3 september 2018 09.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

26 november 2018 09.00, stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

8. Mötets avslutning 

Ordf. Gunilla Karlsson tackar samtliga för det gångna året, tillönskar alla en 

God Jul och ett Gott Nytt År samt avslutar mötet. 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Utredare 

 


