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Kommunala Pensionärsrådet 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 
Datum 2017-05-08 kl. 09.00 
Deltagare Gunilla Karlsson, C ordf. 

Kurt Arvidsson, S ledamot 
Sonja Karlsson, PRO Mbla 
Bror Nilsson, PRO Sydöland  
 

Jeanette Lindh, KD vice ordf. 
Helen Karlsson, PRO Fjn 
Ingrid Johansson, SPF Solvändan 
Klas-Göran Gidlöf, sekreterare 
 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen föredras och godkännes med tillägg av punkter för övriga 

frågor. Dagordningen förändras så att dagens gäst Kommunpolis Magnus 

Areskog blir första punkt på dagordningen. 

2. Besök av Kommunpolis Magnus Areskog 

Magnus Areskog presenterar sig. Han är nytillträdd Kommunpolis för 

Borgholms och Mörbylånga kommuner. Inledningsvis berättar Magnus kort 

om den stora omorganisation som Polisen genomgått i Sverige och om den 

brist på personal som råder på olika håll. 

Magnus berättar att han arbetat som polis sedan 1991. I sin nya roll ska han 

arbeta brottsförebyggande på en strategisk nivå. Bl.a. ska polisen nu arbeta 

fram s.k. trygghetslöften till de som bor i kommunen. Dessa ska arbetas fram 

och utformas tillsammans med kommunerna, berättar han. 

Den viktiga frågan att ställa sig i det sammanhanget är, enligt Magnus, vad 

som efterfrågas av kommunens invånare. För att erhålla svar på den frågan 

är det av vikt att ha många kontakter med alla som bor i kommunen.  

Ett sätt för boende i Mörbylånga kommun att få kontakt med polisen är t.ex. 

genom att besöka den mobila polisstation som kommer att placeras i Mörby-

långa varannan torsdag, berättas vidare. I sitt arbete kommer han att ha 

många kontakter med kommunen på olika sätt. 

Viktiga parter att samverka med är naturligtvis skolan och kommunens fri-

tidsverksamhet, uppges det. Men det är naturligtvis viktigt för polisen att ha 
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kontakt med kommunens alla olika verksamheter och framförallt med 

invånarna, enligt Magnus. 

I den fortsatta diskussionen berörs frågor som handlar om vad som kan vara 

viktigt för att skapa ökad trygghet för boende just i Mörbylånga kommun. En 

fråga handlar om buskörning på vissa utsatta platser.  

Bl.a. förekommer det vid Köpstaden på kvällstid, berättas det. Magnus upp-

ger att polisen mycket väl känner till det och att de gör vad de kan för att 

komma till rätta med det.  

Dock är det så, som i all annan verksamhet, att resurser ibland måste prio-

riteras, säger han vidare. T.ex. händer det inte alltför sällan att personal 

måste lånas ut för att delta i insatser som görs i Kalmar, enligt Magnus. 

I diskussion tas frågan om föräldrars sätt att uppföra sig i trafiken när de 

skjutsar och hämtar sina barn då de ska till och från skolan. Det är inte alltid 

som alla trafikregler följs i denna, för många föräldrar, stressiga situation, 

berättas det.  

Det berättas också om ett plank i Färjestaden bakom vilket det har blivit ett 

slags tillhåll för ungdomar som där kan ägna sig åt olika slag av ljusskygg 

verksamhet. En åtgärd för att komma till rätta med det vore helt enkelt att 

riva det aktuella planket, uppges det.   

Frågan om förekomst av narkotika i Mörbylånga kommun ställs och Magnus 

berättar att det förekommer. Han menar också att det här, som på andra håll i 

landet, finns drogliberala idéer som sprider sig. Förespråkare för sådana 

idéer hävdar t.ex. att vissa slag av droger inte alls är skadliga eller farliga.  

Magnus menar för sin del att det är viktigt att motarbeta de liberala idéerna 

genom t.ex. informationsspridning i skolor och i andra sammanhang. Och, 

säger han också, så är det polisens uppgift att alltid beivra det som är olag-

ligt. 

Avslutningsvis berättar Magnus att polisens ledningscentral för verksamhe-

ten här nu är belägen i Malmö, vilket möjligen kan betyda brister i lokalkän-

nedom samt att vissa brott inte prioriteras i så hög grad som de skulle ha 

gjorts med en mer lokalt anknuten ledning. 

Innan Magnus går lämnar han ett telefonnummer som kan vara lättare att 

ringa och lättare att erhålla svar på än 114 14 och det är ett nummer där den 

lokala Kommunpolisen nås: 010-562 3221. 

3. Genomgång av föregående anteckningar 

Minnesanteckningar från föregående möte föredras varefter de godkännes 

och lägges till handlingarna. 

4. Verksamhetsinformation 

Meddelas att Ann-Katrin Ståhl är förhindrad att delta. 

Det berättas att till ny kommunchef har utsetts Ann Willsund. Vidare medde-

las att kommunen har hamnat i ett tufft läge med ett ekonomiskt underskott 

som vi måste finansiera. Förslag till besparingar har tagits fram och ska upp i 

KS den 9 maj 2017. 
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Det rapporteras också att byggstart har påbörjats för vårt nya HVB-boende, 

strax sydost om Rönningegården. Ungdomarna som ska flytta dit bor i dag 

på Fabriksgatan i Mörbylånga och på Alungården i Södra Möckleby. Inflytt-

ning är planerad till oktober 2017. 

 

Vad gäller sommarrekryteringen av vikarier, rapporteras att det ser ut att 

lyckas även i år. Just nu saknas cirka 8-10 personer totalt, berättas det. 

 

Om äldreomsorg berättas att det presenterats fina resultat i Öppna jämförel-

ser: 

- På särskilda boenden upplever 97% att man är mycket trygga 100% 

känner förtroende för personalen och trivs bra eller delvis bra med 

sina rum.  

- I hemtjänsten har 97% förtroende för personalen och 100% är nöjda 

med personalens bemötande  

 

Det meddelas att det är riktigt bra resultat och att vi alla kan vara stolta över 

personalen i kommunen. 

 

Vidare rapporteras att utbygganden av Äppelvägen går som planerat. Inflytt-

ning beräknas ske i slutet av första kvartalet 2018. 

 

5. Balansera mera – Socialstyrelsens kampanj v. 40 2017 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och genomföra en 

utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor. Uppdraget består av två del-

uppdrag varav den ena är en informationsinsats riktad till äldre om hur man 

själv kan förebygga fallolyckor, för att på sikt minska antalet drabbade.  

 

Men en stor del av det arbetet är de aktiviteter som anordnas regionalt och 

lokalt. Socialstyrelsen tar fram en kampanjidé och material som kan använd-

as lokalt. Kampanjen Balansera mera genomförs vecka 40, den 2 – 8 oktober 

2017. 

 

Mer information i denna broschyr som nås via denna länk eller via socialsty-

relsens hemsida:   

 

www.socialstyrelsen.se/balanseramera 

6. Trygg hemgång – Lag om samverkan vid utskrivning från 
sjukhus 

Vad gäller hemtjänsten och införandet av Trygg hemgång berättas att arbe-

tet pågår. Rekrytering av personal är klar. De börjar på sina tjänster i som-

mar och efter deras introduktion kan verksamheten vara i full gång från och 

med tidigt i höst.  

 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhusvård träder i kraft 

2018. Den innebär att dagens fem dagar som kommunerna nu har på sig för 

att kunna ta emot en person som bedömts som utskrivningsklar minskar till 

tre och att samma krav ska gälla både för den somatiska vården och för psy-

kiatrin. 

http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera
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Införandet av den nya lagen innebär också att ökade krav ställs på att primär-

vården aktiveras i samband med utskrivningar. Det är ett krav som de redan 

tidigare har haft men det förtydligas nu ytterligare genom att det ställs krav 

på att de inom tre dagar ska kalla till en samordnad individuell plan (SIP).   

 

7. Övriga frågor 

Halkskydd 

Frågan om halkskydd till äldre har behandlats på KPR vid förra mötet. Då 

meddelade kommunalrådet Henrik Yngvesson att ingen utdelning skulle ske 

beroende på att kommunen inte är villig att försämra marknaden för företag 

på orten som har sådana till försäljning. 

Dock, meddelar ordförande, så är frågan inte helt avslutad ännu. Den är inte 

slutligen avgjord utan fortfarande förs diskussioner om hur det hela even-

tuellt kan komma att bli. 

Hundrastgården i Färjestaden och tillgänglighet 

Det påpekas att stigen fram till hundrastgården i Färjestaden ännu inte är så 

hårdgjord att personer med rullator och rullstol kan ta sig fram där. Här 

tycker man att det borde hårdgöras ytterligare genom att t.ex. stenmjöl eller 

liknande material packas hårt på den stig som leder fram till rastgården. 

Sommarstängning av Mörbylånga hälsocentral. 

Fråga ställs om huruvida kommunen har agerat på något sätt gentemot lands-

tinget som beslutat stänga hälsocentralen i Mörbylånga under sommaren 

2017. Många menar att det är ett helt felaktigt beslut med tanke på att 

befolkningen i kommunen ökar till det dubbla under sommarmånaderna. 

Ordförande meddelar att kommunen har reagerat med påpekanden om hur 

olyckligt detta är. Det har skett både politiskt och på andra sätt. Dock utan 

resultat hittills. Det pågår fortfarande förhandlingar om det eventuellt kan 

vara möjligt för landstinget att erbjuda provtagningar på plats i Mörbylånga 

under hela sommaren, meddelas det. 

Hemsidan  

Det påpekas att felaktiga uppgifter finns på hemsidan när det gäller före-

ningsregistret. De som upptäcker felaktigheter uppmanas att ta kontakt med 

Annica Ohlsson (annica.ohlsson@morbylanga.se) och meddela vad som är 

fel och hur det ska se ut i stället så genomför hon ändringar. 

FRISAM-pengar 

Det finns, enligt uppgift, tre FRISAM-grupper i kommunen. En finns i 

Färjestaden, en i Mörbylånga och en i Södra Möckleby. Jennie LaFleur har 

hållit möte med dem, berättar hon, och hon skrev minnesanteckningar som 

därefter skickats ut till deltagande föreningar. Där ska tydligen framgå hur 

fakturor skickas m.m.  

Varje FRISAM - grupp har 5000 kr var/år (så totalt 15 000 kr till hela 

FRISAM) att röra sig med, sedan kan det även finnas innestående pengar på 

studieförbundet ”Vuxenskolan” som föreningarna har samarbete med. Bl.a. 

skriver föreningarna kulturrapporter för sina respektive arrangemang men de 

mailto:annica.ohlsson@morbylanga.se
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kontakterna och kontrollen på eventuella pengar därifrån ska föreningarna 

själva svara för. 

Kvitton/fakturor ska skickas till Jenny Gidö på ekonomikontoret, Mörby-

långa kommun, som ser till att de scannas in och kommer in i ekonomi-

systemet så att Jennie kan betala dem med respektive FRISAM – grupps 

budget (5000 kr). 

Det stämmer att Jennie ska gå på föräldraledighet i juni, hennes sista arbets-

dag planeras att vara den 16 juni. Under tiden som Jennie är hemma så är det 

Mattias Vall som är vikarie, han börjar på heltid 1/6 och går dubbelt i 2 

veckor för introduktion. 

För den som vill veta ännu mer går det att nå Jennie på dessa sätt: 

Jennie la Fleur 

Tele direkt 0485 – 475 44 

jennie.lafleur@morbylanga.se 
 
Badplatser 

Det påpekas att soffor och bord saknas vid Kalvhagen och att det på ett tyd-

ligare sätt borde framgå, genom skyltning, att badplatsen vid Norra Viken är 

en allmän badplats. 

AME 

Fråga ställs om AME har någon form av försäljning när det gäller möbler 

m.m. De som är intresserade uppmanas ta kontakt med:  

willy.dickmeyer@morbylanga.se eller på telefon 0485-470 76. 

Anhörigresa 

Det delas ut en inbjudan och det informeras om en anhörigresa som kommu-

nen arrangerar tillsammans med Röda Korset på tisdagen den 30 maj 2017. 

 

   

  

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekreterare 
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