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Tillgänglighetsrådet    2017-02-15 

Plats Kommunhuset, Fåken 

Datum Onsdag den 15 februari 2017 kl. 14.00 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Kate Jogmark, Reumatikerförb. 
Ann Edvardsson, BCF 
Britt Johansson, Ahörigför. 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Christer Andersson, VIS 
Ingbritt Karlsson, BCF 
Melvin Selander, HLR 
Ann-Katrin Ståhl, VOC 
 

1. Dagordningen godkänns   

Föreslagen dagordning godkänns. Punkten 4 på dagordningen där hemin-

struktören för syn och hörsel skulle berätta om sin verksamhet utgår på 

grund av att hon anmält förhinder.  

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till handlingar-

na. 

3. Verksamhetsinformation 

Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl inleder med att berätta om den 

svåra situation kommunen står inför då det gäller att kunna rekrytera vikarier 

till verksamheterna inom vård och omsorg till sommaren 2017. Det finns ett 

behov av cirka 200 personer och hittills har så få som 50 personer ansökt.  

Konkurrensen om de som kan vara aktuella för vikariat är också stor. Det 

finns andra arbetsgivare i kommunen som också behöver personal och det 

finns närliggande kommuner som är i samma behov som vi är när det gäller 

att kunna bemanna i sommar, berättas också av Ann-Katrin.  

Föreningarnas representanter uppmanas att ta kontakt med Jennie Jansson 

Finder, 0485-470 77 om de känner eller vet någon som kan vara intresserad 

av att arbeta inom vård och omsorg i sommar. 

Vidare berättar Ann-Katrin att det är besvärligt inom äldreomsorgen. Sjuk-

huset vill göra snabba utskrivningar som ställer stora krav på verksamheten 
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att göra omställningar för att klara de insatser som många av dem som skrivs 

ut är i behov av. 

Det är också stort tryck på de platser som finns för korttidsboende på Rön-

ningegården. Där har bl.a. en vattenskada gjort det hela än värre och många 

av platserna är upptagna av personer som bara väntar på att det ska bli en 

ledig plats vid något av de särskilda boendena som finns i kommunen. 

Ann-Katrin berättar vidare om den PRIO-samordnare som finns i kommu-

nen. Linn Bergsten Ahrens heter hon och arbetet handlar om att förbättra 

situationen för dem som lider av psykisk ohälsa samt att förebygga så att inte 

fler drabbas av det. 

Tre fokusområden för arbetet har fastställts. Det är för det första att arbeta 

för psykisk hälsa. Det andra är att arbeta för att barn och ungdomar ska leva 

i en drogfri uppvästmiljö. Det tredje är att främja en positiv hälsoutveck-

ling för kommunens medborgare. 

Andra områden som det är viktigt och aktuellt att arbeta med är, enligt Ann-

Katrin, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer gällande äldre perso-

ner. 

Ann-Katrin berättar också om utvecklingen av verksamheten när det gäller 

daglig verksamhet. Viss del av denna verksamhet finns nu i Kleva där man 

bl.a. arbetar med att klyva ved samt har planer på att bygga ett växthus. En 

annan del av verksamheten finns på industriområdet i Färjestaden där man 

bland annat arbetar med service till kommunala verksamheter, städning samt 

interna postleveranser. En del praktikplatser finns också för daglig verksam-

het hos privata företag i kommunen.  

Fortsättningsvis berättas om träffpunkten i Färjestaden som är öppen för alla 

4 dagar/vecka. För närvarande besöks denna av 10 -12 personer som där ges 

möjlighet till att få social samvaro och gemenskap med andra. 

Om LSS-verksamheten, berättar Ann-Katrin att det i nuläget är kö till bostad 

med särskild service. Det finns lediga platser i Mörbylånga men de som står i 

kö vill helst erhålla bostad i Färjestaden, berättas det. 

Fråga ställs om hur det går med tillbyggnadsplanerna på Äppelvägen. Ann-

Katrin berättar att det nu kommit så långt att det är klart med vilken byggare 

som fått uppdraget att bygga till. Det gör att det hela bör kunna komma 

igång omgående, berättas det.  

I sammanhanget tas fråga om lönebidragsanställningar upp. Det menas att 

det är svårt att erhålla denna typ av anställning för personer med funktions-

nedsättning i den situation som råder på arbetsmarknaden idag. Många av 

dem som kan komma ifråga för sådana anställningar är i behov av stöd och 

handledning i det dagliga arbetet vilket många arbetsplatser och arbetsgivare 

inte har möjlighet att ge idag, sägs det i diskussionen. 

Fråga ställs också i hur hög grad vår egen kommun i samverkan med och på 

uppdrag av arbetsförmedlingen erbjuder sådana anställningar. Svaret ges att 

det förekommer lönebidragsanställningar i kommunen men det finns ingen 

uppgift om hur många och hur vanliga de är. Om det är möjligt kan det even-

tuellt ges sådana uppgifter vid nästa tillgänglighetsråd. 

Gunilla Karlsson uppger i diskussionen att det är Arbetsförmedlingen som 

beslutar i frågor om lönebidrag och det föreslås att bjuda in en handläggare 
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som är kunnig i detta till ett kommande tillgänglighetsråd. I sammanhanget 

nämns en handläggare Ebba Fransson som arbetar på arbetsförmedlingen, 

som en person som kan vara lämplig att berätta mer om detta för oss. 

Gunilla Karlsson berättar vidare i denna fråga att det inte är möjligt för 

boende i Mörbylånga kommun att erhålla en anställning med lönebidrag i 

t.ex. Kalmar. 

4. Rapport från delaktighetsdagen i Stockholm 2016-12-01 

Sekreteraren Klas-Göran Gidlöf berättar om Delaktighetsdagen i Stockholm 

som arrangerades av Myndigheten för delaktighet, MFD, 2016-12-01. Kon-

ferensen inleddes av generaldirektören för MFD Malin Ekman Aldén. 300 

deltagare från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och repre-

sentanter från olika departement hälsades välkomna. 

Målet för dagen blev att precisera vikten av ett samhälle som är tillgängligt 

för alla och där hinder för delaktighet identifieras och undanröjs. Inled-

ningsvis presenterades vilka förbättringar som skett under den senaste 

perioden med nuvarande strategi för funktionshinderpolitiken 2010 – 2016. 

Karin Westling från Kulturrådet presenterade hur möjligheterna för personer 

med funktionsnedsättning har kunnat förbättras genom att krav ställs vid 

ansökningar om kulturbidrag. Martin Kruse från Arbetsförmedlingen 

beskrev hur de genom att ställa krav vid upphandlingar kan styra underleve-

rantörer att öka delaktigheten. 

Mirja Johansson från Arbetsmiljöverket gav exempel på hur man genom 

systematiskt arbete kan förbättra delaktigheten. Representanter från Botkyr-

ka kommun berättade härefter hur man arbetat fram ett gemensamt styrdo-

kument där jämlikhet och de mänskliga rättigheterna för alla invånare är 

grunden.  

Vidare under förmiddagen gavs en paneldebatt med deltagande av MFD, 

SKL och handikappförbunden där alla enades om vikten av att i samhälls-

planeringen alltid ha med tankar om delaktighet som en naturlig byggsten. 

På eftermiddagen blandades konferensdeltagarna i olika grupper för tema-

dialog-diskussioner. Avslutningsvis konstaterades att det varit en givande 

och lärorik dag för samtliga deltagare.    

5. Rapport från Presidiekonferens i Oskarshamn 2016-12-14 

Elisabet Cima Kvarneke och Klas-Göran Gidlöf, som deltog för Mörbylånga 

kommuns del, berättar om innehållet under denna dag. Representanter för 

funktionshinderråden i länets kommuner, Landstingsföreträdare samt 

företrädare för länsövergripande handikapporganisationer samlades i Oskars-

hamn för en dagskonferens kring aktuella frågor. 

Håkan Gröön från Funka för livet informerade om de kommande arrange-

mang som bolaget är engagerat i. Bl.a. berättades om ett rikskonvent i Stock-

holm den 22-24 mars 2017 och om en mässa i Kalmar som planeras att ge-

nomföras den 3-4 maj 2017.  

Elisabet uttryckte bl.a. önskemål om att Mörbylånga kommun ska deltaga 

vid mässan i Kalmar t.ex. som utställare i syfte att rekrytera personal och att 

olika personalgrupper kan besöka mässan för att tal del av det som presen-
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teras i form av både utställningar och inslag av utbildningar som ges vid 

mässan. 

Under nästa programpunkt informerade Björn Mortensen från cityföreningen 

i Kalmar om arbetet för ökad tillgänglighet i Kalmar city. I sitt arbete med 

näringsidkarna i central Kalmar berättade han att han för sin del ofta ställde 

frågan om i vilken grad de som bedriver verksamhet i centrala Kalmar också 

var intresserade av de intäkter en ökad försäljning kan ge om tillgängligheten 

ökar så att fler kan ta del av det som citykärnan har att erbjuda. 

Utgångspunkten för hans del var alltså att alla har nå´t att tjäna på att till-

gängligheten ökar. I syfte att nå detta mål berättades om olika aktiviteter och 

samverkansformer mellan näringslivet och kommunen. Det presenterades i 

sammanhanget också att bl.a. Hultsfred är en kommun i länet som lyckats 

bra med sitt arbete att skapa tillgänglighet i centrum.   

Eftermiddagen under presidiekonferensen ägnades åt gruppvis diskussioner 

som sedan redovisades för samtliga deltagare. Bl.a. betonades vikten av att 

det finns en avdelad tjänsteman som arbetar med denna typ av frågor i varje 

kommun. Så är inte fallet just nu. I några kommuner är en tjänsteman syssel-

satt med tillgänglighetsfrågor under bara en ytterst liten del av sin totala 

arbetstid. 

Vidare kunde konstateras att det borde finnas någon tjänsteman på Region-

förbundet som kunde sammankalla kommunernas aktiva tjänstemän i dessa 

frågor så att ett regionalt samarbete underlättas och främjas. I diskussionen 

på eftermiddagen uttrycktes också behovet av att ta fram en regionsövergri-

pande tillgänglighetsguide som alltid kan hållas aktuell och uppdaterad. 

Avslutningsvis diskuterades också samverkan mellan kommuner där tjänste-

män nu under denna dag haft tillfälle att lära känna varandra. Det beslutades 

dessutom att dessa presidiekonferenser ska hållas två gånger per termin i 

stället för vid ett tillfälle som nu är fallet. 

6. Tillgänglighet till Hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden 

Fråga har ställts i mail till kommunen och via ett medborgarförslag om att 

kommunen ska tänka på tillgängligheten till den nya hundrastgården i Färje-

staden. Från Roland Nanberg vid tekniska förvaltningen har frågeställaren 

erhållit svar på sin fråga.  

Det är tänkt att tillgänglighet ska möjliggöras genom att marken packas och 

hårdgörs så att det ska bli möjligt att ta sig fram både med stöd av rullator 

och för den som är rullstolsburen. 

7. Tillgänglig badplats. Rapport 

Det rapporteras att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med frågan och de 

har planer på att ta ut entreprenörer för att undersöka hur omfattande arbete 

som krävs för att åtgärda bryggan som behöver renoveras. Efter detta är av-

sikten att begära in offerter på tillgänglighetsanpassning.  

Förvaltningen uttrycker en förhoppning om att erhålla medel för anpassning 

till 2018. Dock har kommunalrådet, enligt Gunilla Karlsson, i ett annat 

sammanhang varit mer optimistisk och uttryckt en idé om att det till och med 

kan bli möjligt under innevarande år. 
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8. Övriga frågor. 

Det ställs en fråga om hur gammal man får vara för att kunna erhålla bilstöd 

för anpassning av bil till person med funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan som beslutar om bidrag i form av bilstöd för vuxna ger 

följande information på sin hemsida: 

”För att kunna få bilstöd måste du:  

 vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor 
eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln. 

 Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket 
stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna 
kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana 

 Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska finnas kvar i 
minst 9 år. 

För att få bilstöd behöver du tillhöra en bidragsgrupp, det betyder att 
ett av följande alternativ måste stämma in på dig: 

 Du behöver bilen för att kunna arbeta, gå på arbetslivsinriktad 
rehabilitering eller arbetslivsinriktade studier och du är under 
65 år. 

 Du har sjukersättning och har tidigare fått bilstöd när du 
arbetade eller studerade. 

 Du ska köra bilen själv och är 18-49 år. 
 Du har barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig 

och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. 
Du ska köra bilen själv.” 

Det ger oss alltså svaret på frågan om hur gammal man får vara för att ha den 

möjligheten. 

Stöd till anhöriga 

Britt J. som företräder anhörigföreningen samt Christer Andersson som före-

träder VIS menar i diskussion att anhörigföreningen för sin del utför en del 

av det arbete som kommunen enligt gällande lagstiftning är ålagd att utföra. I 

socialtjänstlagen 5 kap. 10 § sägs att kommunen 

”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder.” 

Kommunen har för sin del en anhörigkonsulent anställd som enbart sysslar 

med frågor som handlar om att ge anhöriga råd och stöd. I övrigt har idag 

anhöriga som vårdar närstående i hemmet rätt till kostnadsfri avlösning i 

hemmet under maximalt 10 timmar per månad. 

Trots det stöd som kommunen för egen del ger till anhöriga menar anhörig-

föreningen och VIS att anhörigföreningen gör en del av det arbete som kom-

munen egentligen är skyldig att utföra och med anledning härav menar de att 

detta extra arbete som de utför motiverar att de erhåller mer ekonomiskt stöd 

än vad övriga föreningar får. 
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Anhörigkonsulenten Anette Ljungkvist är inbokad för medverkan och infor-

mation vid nästa möte som Tillgänglighetsrådet har. Då kan svar på en del av 

de frågor som ställts angående hur många som erhåller stöd av kommunen 

m.m. erhållas.     

Föreningarna uttrycker dock ett önskemål att nuvarande timgräns för gra-

tis avlösning till anhörig som vårdar närstående höjs till 20 timmar per 

månad, vilket många menar att flera kommuner i vår närhet har. 

Fråga uppkommer om huruvida Södra Ölands anhörigförening har möjlighet 

att ha en företrädare i Tillgänglighetsrådet. I fastställt reglemente för kom-

munstyrelsen framgår att tillgänglighetsrådet består av ”en representant från 

varje lokal organisation för personer med funktionsnedsättning som är 

verksam i kommunen.” 

En anhörigförening är inte en organisation som organiserar personer med 

funktionsnedsättning men däremot i många fall anhöriga till dem, menar för 

sin del företrädarna för både VIS och anhörigföreningen. 

9. Nästa möte 

Nästa möte i tillgänglighetsrådet hålls den 17 maj 2017 kl. 14.00 i samman-

trädesrummet Fåken i kommunhuset, Mörbylånga. 

Då medverkar  

1. Anhörigkonsulent Anette Ljungkvist  

2. Heminstruktör för syn och hörsel Arna Björnsdottir 

Fler som ska medverka vid eventuellt annat tillfälle 

1. Arbetsförmedlare Ebba Fransson, AF om lönebidrag 
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