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Tillgänglighetsrådet 

Plats Kommunhuset stora sammanträdesrummet 

Datum Onsdagen den 28 november 2018 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, 
ordförande 
Gunilla Karlsson, C, vice ordf 
Jeanette Lindh, KD 
Melvin Selander, HLR 

Tommy Strand, VIS 
Pernilla Ekholm Slottner, 
omsorgschef 
Nora Eklöv 
Louise Kullman, sekreterare 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Godkänns 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Fråga om kontanthantering, annars inget, Gunilla svarar. 

3. Information ifrån Nora Eklöv, Förbundet Unga 
Rörelsehindrade  

Idag 300 medlemmar, ökar sakta och får stadsbidrag. Finns för alla 0-32år, 

alla kan bli medlemmar. Unga som driver egna frågor och finns i tre 

regioner, Skåne, Göteborg och Stockholm. Lobbar för full delaktighet i 

samhället, vill göra konventionen till lag, vill att unga ska veta sina 

rättigheter. ”Funkofobi” – fått igenom 2015 i Svenska Akademins ordlista, 

beskrivande ord gällande fördomar om, särbehandling av och utestängande 

av personer med funktionsnedsättning. Har använt sig av civil olydnad, t.ex 

strejker och manifestationer för att få uppmärksamhet kring frågor om 

tillgänglighet.  Arbetar aktivt med Diskrimineringslagen, med frågor som rör 

bristande tillgänglighet, varit med och påverkat. Konventioner, CRPD.  

Sverige signerade 2008, ska säkerställa att alla får tillgång, både i stad och 

på landsbygd. Byggnader, kommunikation, frångänglighet- att inte kunna ta 

sig ut om något händer. Allmänna platser öppna för alla, turism, idrott. 

Skrivit motioner till riksdagen, 6 stycken, alla hr tyvärr avslagits. 

Tillgänglighet i Mörbylånga kommunen – få medlemmar idag lokalt. Vad 

som anses bra med Mörbylånga kommun är naturen, att man anpassat leder i 

Bejershamn och södra lunden i Ottenby. Anpassade toaletter, anpassade 

affärer, Färjestaden bättre än Mörbylånga. Öland har stor potential, platt 

landskap, alvaret kan man t.ex. lägga tvärstänger för rullstolar (oklart var). 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-11-28 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Nationalparker, världsarvet bör vara tillgänglig för alla. Det märks att 

Mörbylånga kommun jobbar med tillgängligheten. Negativt är i första hand 

kollektivtrafiken och färdtjänsten, liftar funkar ofta inte, chaufförer vet inte 

hur och vad de ska göra. Nya bussar är inte bättre, räcken är inte bättre 

placerade, första steget blir svårt. Ta med till KS och vidare till KLT, viktiga 

funktioner i samhället. Färdtjänsten har flera blivit av med, ändrade regler, 

handläggare ringer arbetsterapeuter och ifrågasätter diagnoser och behov. 

Får inte ha elrullstol, får inte rullstolstaxi utan vanlig taxi istället, ibland åka 

buss och byta till taxi för sista biten, då kör taxi efter bussen. Nora anmälde 

upp till DO, kom ingenstans, upp till kammarrätten men fick nej. Färdtjänst 

anses enklare i Sthlm. KLT har märkliga tillstånd, osmidiga vid möten.  

I övrigt som anses mindre bra ur ett tillgänglighetsperspektiv är badplatser, 

det finns en ramp i Färjestaden men den är felplacerad och därför blir den 

väldigt hal. Badramper är dyrt och går sönder vintertid på grund av vädret, 

isen. Diskussion förs om hur långt planerna gått för att bygga ramp i 

kalvhagen men ingen vet. I Kalmar finns ett gott exempel vid Koudden där 

det även finns utlåning av badstolar. 

Diskussion kring tillgänglighet i övriga lokaler i Mörbylånga förs, kommer 

fram till att aula, bygdegårdar och fritidsgårdar har tänkt på tillgänglighet 

och har anpassade lokaler. Nora framför kritik mot hur skolidrotten en gång 

varit i Mörbylånga kommun. Ingen kan svara på dagens utförande men vill 

lyfta det som varit i en önskan att det ska bli bättre framöver, rådet tar det 

med sig.   

Nora framför på förbundets vägnar en önskan om att satsningar ska ske i 

högre utsträckning med personlig assistans och inte gruppboenden då det 

upplevs mer träffsäkert för den enskilde. Samtal förs kring frivillighet vid 

boende och när vården blir för dyr att utföras i hemmet, även svårigheten att 

finna personal i vissa lägen.  

 

4. Information ifrån verksamheten- Pernilla Ekholm Slottner  

OFV - Omsorgen om funktions variationer, ny benämning i kommunen.  

Startar e-handel äldreomsorg vid handling, för att få loss personal. Stort 

arbete kring personal i flera verksamheter med hälsosamma scheman och 

heltidsresan. Att omfördelar resurser, använda resurser där det behövs. 

Utökar daglig verksamhet, där det är ett stort tryck. Beredning för start av ny 

daglig verksamhet i Mörbylånga, eventuellt på Lindero, ett samarbete med 

dem och deras träffpunktsverksamhet. Hörnan ska troligen flytta till AME, 

vilket lösgör en lokal som eventuellt kan användas.  

Digitaltillsyn är klart efter en lång process, är i startgroparna att köra igång 

efter årsskiftet. Går att ställa in efter behov, tider, platser, går även att 

kommunicera med ljud, kan göra sig hörda om något händer.  Frivillig 

insats, tvingar ingen. Inte ihopkopplade med trygghetslarm, men kanske i 

framtiden. Satsar även på fler datorer för att använda i verksamheten för 

olika personalgrupper. Trygghetslarm ska funka 48 timmar när strömmen 

går, det kommer inte digital tillsyn kunna göra. Trygghetslarm, byts ut, nytt 

avtal, uppdateras via nätet, vill öka tryggheten, finns som halsband eller 

armband som innan.   
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5. Tillgänglighetssamordnarens punkt – vik Louise Kullman 

Justering webbadressen för habiliteringens fritidswebb vilket är: 

www.ltkalmar.se/fritid, blev tokigt i protokollet i maj 2018.  

Ändringar av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 har kontrollerats och gäller i 

första hand storlek på byggnad och byggnadshöjd, inget som torde påverka 

tillgängligheten. 

Strategiska samtal om funktionshinder som hölls i Kosta 27 november deltog 

Louise på och återkopplade om vad som sagt och vad som sker. 

Länsstyrelsen har en stödfunktion till kringliggande kommuner gällande 

frågor om delaktighet och tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet har 

varit med och konkretiserat arbetet och svårigheter som finns. Fanns 

deltagare från hela sydvästra delarna, politiker, tjänstemän, 

frivilligorganisationer med mera, önskemål om mer samtal och 

gränsöverskridande stöd och samarbete.    

6. Tillgänglighetspriset 

Inga nomineringar har kommit in från allmänheten via brev eller mail men 

både sekreterare och ordförande har förberett alternativ som diskuteras i 

rådet. Rådet är slutligen överens om lämplig kandidat till vinnare av årets 

tillgänglighetspris. 

7. Ordförandes punkt – Elisabeth Cima Kvarneke 

Sista mötet för året och för mandatperioden men även sista mötet för 

Elisabeth som tackar för sig och sin tid, berättar lite om vad som hänt under 

åren. Ordförande tackar rådet samt tillönskar samtliga En God Jul och Ett 

Gott Nytt År. Vice ordförande passar även på att tacka ordförande för tiden 

på posten.  

8. Övriga frågor 

Inga frågor men konstateras att ingen vet hur framtiden för rådet ser ut i och 

med den nya organisationen. Tidigare har det funnits krav på att deltagare i 

rådet ska ha en fungerande förening på Öland. Diskussioner om att upplägget 

kan likna det som andra kommuner i närområde har med att någon från varje 

nämnd är deltagare i rådet för att tillgängligheten ska komma att genomsyra 

hela verksamheten och inte vara ett sidospår.  

9. Mötet avslutas 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Ordförande 

Louise Kullman 

Tillgänglighetssamordnare 
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