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Tillgänglighetsråd 2018-02-07 

Plats Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 

Datum 2018-02-07    14.00 – 16.30 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Ann Edvardsson, BCF 
Ingbritt Karlsson, BCF 
Magnus Areskog, Kommunpolis, p. 3 
Linn Bergsten Ahrens Folkhälso-
samordnare, p. 3 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Tommy Strand, VIS 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 
Marie-Christine Svensson, Stads-
arkitekt, p. 4  

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkännes. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Anteckningar från föregående möte föredras varefter de godkännes och 

lägges till handlingarna. 

3. Kommunpolis Magnus Areskog och folkhälsosamordnare 
Linn Bergsten Ahrens om trygghet, medborgardialog och 
medborgarlöften. 

Kommunpolis Magnus Areskog och Folkhälsosamordnare Linn Bergssten 

Ahrens berättar om en enkät med frågor om trygghet som nu finns publi-

cerad på kommunens hemsida. Det är en form av medborgardialog som ska 

ligga till grund för så kallade medborgarlöften som ska utarbetas av polisen i 

samverkan med kommunen. 

I medborgarlöften ska preciseras vilken form av trygghetsskapande åtgärder 

kommunens medborgare kan förvänta sig av polis respektive kommun. I 

sammanhanget förs kort diskussion om olika faktorer som kan påverka den 

upplevda tryggheten för människor. Magnus påpekar att den upplevda trygg-

heten inte alls behöver stå i korrelation med antalet brott vid en viss plats. 

40 personer har redan svarat på enkäten, berättar Magnus, och fortsätter att 

uppmana rådet att berätta för medlemmar i organisationerna att vara aktiva i 

att besvara enkäten. Vi som känner någon som inte själv kan besvara frågor-

na via nätet kan gärna hjälpa dem, säger både Linn och Magnus. Den som 
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inte har tillgång till dator kan få hjälp av någon att skriva ut blanketten och 

besvara den på papper som sedan kan lämnas in i receptionen till kommu-

nens servicecenter, säger de också.  

Många upplever att fortkörning är ett problem vilket kan skapa otrygghet. I 

det sammanhanget berättar Magnus att Polisen har en mobil hastighets-

kamera som kan användas för att kontrollera hur väl hastighetsbegräns-

ningarna hålls på olika platser. Det påpekas att 136:an är mycket smal ge-

nom Skogsby och att många kör för fort där. 

Tommy uppmanar alla som cyklar i mörker att bära reflexväst för att synas 

bättre. Många saknar cykelbana till Ahlmérs från Algutsum med planskild 

över- eller underfart vid passage av den hårt trafikerade 136:an. Dock 

påpekas att det finns nackdelar med tunnlar. Där kan olika former av ljus-

skygg verksamhet pågå och olika former av brott kan också begås när ingen 

ser vad som händer, sägs det. 

Diskussion förs om en händelse som inträffade i Färjestaden då ingen Polis 

kom till en plats där brott inträffade. Magnus berättar att de samtal som nu 

rings in till 112 går till ledningscentralen i Malmö där Polisen har en högre 

ribba för när en patrull ska rycka ut än vad man tidigare hade i Kalmar.  

Det gör att det kan vara så illa att det vid ett sådant tillfälle kan finnas en 

eller två lediga patruller i Kalmar som inte ens får reda på vad som hänt. 

Detta är inte tillfredsställande, menar Magnus, och de som drabbats av detta 

ska naturligtvis också få en ursäkt av Polisen, säger han.  

Sammantaget finns det mycket som polisen, kommunen och vi alla kan bli 

bättre på för att öka den upplevda tryggheten för kommunens medborgare, 

konstateras avslutningsvis. Linn och Magnus visar hur enkäten ser ut på 

hemsidan och berättar om att den är lätt att hitta via kommunens första sida.    

Alla uppmanas svara på enkäten så att underlaget för att tillskapa medbor-

garlöften blir så brett som möjligt. Att svara på enkäten kommer att vara 

möjligt under hela februari 2018. Länk till kommunens hemsida där enkäten 

finns: 

https://www.morbylanga.se/ 

Mailadress till Magnus Areskog: magnus.areskog@polisen.se 

4. Planprogram för Färjestaden - Information och diskussion 

Stadsarkitekt Marie-Christine Svensson redogör för arbetet med planpro-

gram för Färjestaden Det är möjligt för alla som är intresserade att gå in och 

läsa noggrant om planprogrammet på kommunens hemsida via denna länk: 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-

detaljplaner/Detaljplaner/Farjestaden-1153-m-fl/ 

Marie-Christina berättar att många frågor i planprocessen handlat och hand-

lar om vatten. Dels måste planeringen ta hänsyn till den nivåhöjning av 

vattennivån i Kalmarsund som förväntas på grund av Klimatförändringen.  

Dels så måste det ske en planering så att allt vatten som kommer uppifrån i 

form av regn ända uppifrån Landborgen tas om hand och leds ut i form av 

dagvatten. Dämmets funktion som renare av dagvatten utgör också en viktig 

anledning till att detta ska behållas i det skick som det idag är. I samband 

https://www.morbylanga.se/
mailto:magnus.areskog@polisen.se
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Farjestaden-1153-m-fl/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Farjestaden-1153-m-fl/
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härmed framförs en synpunkt på att belysningen vid dämmet inte ger till-

räckligt med ljus. 

Planområdet omfattar södra delen av Färjestadens hamn, sträcker sig sedan 

norrut öster om Brovägen och omfattar Ölands Köpstad. Österut omfattas 

Hotel Skansen och Färjestadens gård, söderut inkluderas Sjöbergs äng, 

Talludden och Granudden. Totalt omfattar området 3 hektar, berättar Marie-

Christine. Vidare berättas att området var föremål för planering även 2011. 

Dock fanns inte den påverkan som klimatförändringarna medför med denna 

gång, berättar hon. 

Under planprocessen har stadsvanringar genomförts, medborgare har fått 

svara på enkäter, förslaget har ställts ut på Biblioteket i Färjestaden m.m. 

Allt för att kommunen har velat få in så mycket idéer och synpunkter som 

möjligt, berättas vidare. I arbetet har också ingått markundersökningar och 

en kulturhistorisk inventering. 

En tanke och idé är att Södra Hamnplan inte längre ska vara en enda stor 

parkering. Där ska vara enkelt och lätt för människor att röra sig fritt.  

Syftet med genomförandet av planprogrammet är att omvandla Färjestaden 

till en välkomnande entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamn-

stad med ett myllrande folkliv. Man vill också undvika att väg 943 bildar en 

barriär mellan ett levande centrum och de delar som utgör själva hamnområ-

det. Det ska vara enkelt och gå lätt för människor att förflytta sig mellan de 

områden som hör till badplats och hamn och de centrala delarna av orten. 

Alla som är berörda av planprogrammet är nu välkomna att lämna skriftliga 

synpunkter under samrådstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 

12 februari 2018, berättas avslutningsvis.  

Grönstrukturplan för Färjestaden. 

Marie-Christine berättar också kort om den Grönstrukturplan för Färjestaden 

som nu gått ut för samråd. Om denna kan läsas mer på hemsidan via denna 

länk: 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-

detaljplaner/Detaljplaner/Gronstrukturplan-Farjestaden1/ 

 

Syftet med Grönstrukturplan Färjestaden är att utreda vilka av tätortens grö-

na områden som är värda att undantas från exploatering för att säkerställa att 

Färjestaden långsiktigt kan utvecklas till ett hållbart samhälle och bli entrén 

till Öland och Mörbylånga kommun. Samrådstiden är t o m 2018-03-12 och 

berörda har möjlighet att lämna synpunkter senast den 12 mars 2018. 

5. Verksamhetsinformation  

Ann-Katrin Ståhl, Verksamhetsområdeschef, har anmält förhinder och 

undertecknad sekreterare träder in i hennes ställe och redovisar vad som 

finns att rapportera från olika verksamheter inom vård och omsorg. 

Nytt LSS-boende. 

Nytt LSS-boende enligt vad som gäller för bostad med särskild service ska 

tillskapas på Fabriksgatan 8 i Mörbylånga. Boendet ska förhoppningsvis vara 

klart för inflyttning i maj 2018 om MBAB håller tiden för ombyggnad. Det 

finns i nuläget 6 personer som genom beslut beviljats bostad med särskild 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Gronstrukturplan-Farjestaden1/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Gronstrukturplan-Farjestaden1/
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service enligt LSS. Dessa beslut ska verkställas inom tre månader. De flesta 

av dem med gällande beslut är unga vuxna med funktionsnedsättningar  

Ny daglig verksamhet på Vasa-tomten i Färjestaden. 

Den gamla Dagliga verksamheten ska rivas och ge plats åt Trygghetsboendet 

som ska byggas i privat regi. Skall vara klart månadsskiftet april-maj. 

Äppelvägen. 

De nya avdelningarna på Äppelvägen beräknas vara klara i mars och inflytt-

ning kan förhoppningsvis ske fr.o.m. april. Rekrytering av personal pågår, 

berättas det. 

Underskott. 

Det berättas om det stora underskott som förvaltningen arbetat med under fö-

regående år. Åtgärder vidtogs efter sommaren som ledde till att det då beräk-

nade underskottet minskade med 3 miljoner kronor och som på slutet innebar 

att kommunens totala resultat till slut visade på plus minus noll. I detta 

konstateras att alla medarbetare har varit delaktiga och gjort ett fantastiskt 

arbete för att vi skulle klara vårt ekonomiska mål och därmed ha bra 

förutsättningar 2018. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård. 

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från slutenvård i kraft. Den ersätter den tidigare gällande betalningsansvars-

lagen som därmed upphörde att gälla. Den nya lagen ställer krav på kommu-

ner och landsting att samverka vid alla utskrivningar från sluten sjukhusvård. 

Det nya i lagen är också att kraven på primärvården att vara mer aktiv och 

delaktig vid utskrivningar ökar. Inom primärvården ska utses en fast vård-

kontakt som ska hålla i den fortsatta planeringen som bl.a. handlar om att 

kalla till en Samordnad Individuell Plan (SIP) i de fall där det behövs. Pri-

märvårdsläkare ska också överta ansvaret för aktuella hälso- och sjukvårds-

insatser i varje ärende. Primärvården ska ha fullgjort sina uppgifter innan 

utskrivning kan ske. 

6. Ordförandes punkt 

Utdelning av tillgänglighetspriset. 

 

Ordf. Elisabet Cima Kvarneke tar upp frågan om förfarandet vid utdelning 

av Tillgänglighetspriset i KF, Det kändes inte bra, menar hon, att det delades 

ut så många olika priser vid samma tillfälle. Vårt Tillgänglighetspris och 

våra pristagare fick egentligen inte den uppmärksamhet som de var värda 

och skulle ha haft. Det var många olika personalgrupper från verksamheter 

som erhöll priser samtidigt och de hamnade liksom i förgrunden vid själva 

utdelningen, vilket inte blev så lyckat, menar hon. 

Beredning om ny politisk organistion. 

I kommunen har pågått diskussioner om den rådande politiska organisatio-

nen med en kommunstyrelse som har ansvar för nästan samtliga kommunens 

frågor. Inom beredningen har nu arbetats fram förslag till ny organisation där 

olika nämnder eller styresler får helhetsansvar för olika delar av den kommu-

nala verksamheten. I beredningen har föreslagits 4 olika nämnder utöver 
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kommunstyrelsen. Diskussion pågår om hur många politiker som ska finnas i 

varje nämnd. Vidare diskuteras frågor om arvoden m.m. berättar Elisabet. 

Hur det blir för de olika råden, varav Tillgänglighetsrådet är ett, beträffande 

var de hamnar i organisationen, hur många råd som ska finnas och frågan om 

till vilken nämnd olika specifika råd ska höra är ännu inte fastställt i det förs-

lag som föreligger för KF att besluta om under våren. Den nya organisatio-

nen föreslås träda i kraft fr.o.m. att den nya mandatperioden startar vid kom-

mande årsskifte.  

Fritidsverksamhet i sommar. 

Ordf. ställer fråga om hur det gått med badplatsen vid Kalvhagen inför årets 

sommarsäsong. Det föreslås att Marita Engstrand som arbetar vid Lands-

tingets habilitering ska inbjudas till nästa möte och berätta om olika fritids-

hjälpmedel. Vidare efterfrågas hur man inom kultur och fritidsverksamheten 

har tänkt vad gäller frågan om att ha en badrullstol tillgänglig för utlåning 

vid någon av våra badplatser. Det föreslås att bjuda in Eleonor Rosenqvist 

till nästa råd för diskussion om dessa frågor.  

Mobil hörslinga. 

Enligt uppgift ska det finnas en mobil hörslinga att låna i kommunen, 

berättar ordf. Den borde finnas tillgänglig för utlåning vid receptionen i 

kommunhuset, menar hon. Det ska naturligtvis undersökas var den finns och 

det skall avrapporteras till rådet. 

Tillgänglighetsplanen. 

Kommunens tillgänglighetsplan ska följas upp årligen, konstaterar ordf. Det 

åvilar KS att göra detta enligt gällande plan. Ordf. föreslår att rådet till nästa 

möte inbjuder Ann Willsund för diskussion om fastställd plan och hur väl 

kommunen nu uppnått vad som anges i den. 

7. Tillgänglighetssamordnarens punkt – Agenda 2030 och de 
funktionshinderpolitiska målen 

Konstateras att tiden inte räcker för att berätta om Agenda 2030 och de 

funktionhinderpolitiska målen. Punkten beslutas bordläggas till nästa till-

gänglighetsråd den 23 maj 2018. 

8. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga har anmälts. 

9. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 23 maj 2018 kl. 14.00 i stora sammanträdes-

rummet, Kommunhuset i Mörbylånga.  

10. Mötets avslutning 

Ordf. Elisabet Cima Kvarneke tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabet Cima Kvarneke 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Sekr./Tillgänglighetssamordnare 
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