
 

 

SPF och PRO:s paneldebatt om äldrefrågor. 

 

En rad viktiga frågor ventilerades på Eken, seniorernas hus i fredags när representanter från 

samtliga partier i kommunen hade inbjudits av pensionärsorganisationerna PRO och SPF till en 

paneldebatt. Samtliga partier hade hörsammat inbjudan, V, vänsterpartiet hade dock förhinder. 

Intresset var stort och Ingrid Johansson kunde hälsa välkommen till ett fullsatt Eken. 

 

 Moderator var Per-Jakob ”Joppe” Wiberg, Borgholm och ledde det hela på ett proffsigt sätt. 

Han inledde med att påtala att ca 30 % av Ölands befolkning är 65 år och äldre, ca 2 miljoner äldre 

finns det i hela Sverige. En viktig faktor att räkna med i årets val. Pensionärsgruppen omfattar ett 

brett spann i åldrarna 65 -100 år, med olika intressen och behov. Det finns ca.100 000 som är 

fattigpensionärer i landet. 

 

 Politikerna fick presentera sig själva och sina partiers vilja, gällande den lokala 

äldrepolitiken i Mörbylånga för den kommande mandatperioden. Alla var rörande överas om att de 

äldre skall ha trygghet, en bra och värdig ålderdom, ha valfrihet och att individens behov är i 

centrum.  

 

På frågan om varför kommunen saknar en äldreplan, blev svaret att det i stället finns ett 

resurssystem, där man rättvist fördelar mellan de olika grupperna i samhället. Gunilla Karlsson ©, 

framhöll att det bör satsas på  alla grupper, för alla är viktiga.  

 Detta fick en i publiken upprört fråga varför en äldreplan saknades och därmed saknas ju en 

framförhållning? 

Det höll inte kommunalrådet Henrik Yngvesson (M), med om, nu när det är flera äldre satsas det 

mera pengar, det finns en budgetplan som sträcker sig 5 - 10 år framåt. I det nya planförslaget för 

Färjestaden planeras t.ex.ett nytt särskilt äldreboende söder om Järnvägsgatan. 

 Per-Olof Johansson (S), hade en annan åsikt och framhöll att man behöver ta fram en 

äldreplan och då gärna i samarbete med föreningarna PRO, SPF samt KPR, Kommunala 

pensionärsrådet och KLT Kalmar länstrafik. 

 Pelle Fredriksson (TP) ordf. för Trygghetspartiet södra Öland. Trygghetspartiet är ett 

Riksparti som  värnar om seniorernas intressen. 

Det bör planeras för flera boenden, finns inga lägenheter att hyra. Wasa Seaside, ett seniorboende  

med kooperativ hyresrätt, började planeras för 4 år sedan och har dragits i långbänk, men är nu klart 

att byggas. 

Det bör omgående planeras för ett nytt EKEN, Seniorernas Hus. 

 

 Anne Wilks (MP) håller med om att äldrefrågorna bör lyftas fram,  

  så det blir så bra som möjligt för de äldre. Det är viktigt att känna trygghet. ”Låt Öland bli ditt 

döland”. 

  

 Nina Åkesson-Nylander (KD) framhöll att kärnverksamheterna bör man satsa på. Innehållet 

viktigast och välkomnar privata alternativ.  

 

  Erik Rosenlund (SD) tyckte att ensamhet är ett stort problem, bra med trygghetsboende där 

man får gemenskap. Äldre måste få kosta, känner stor oro för kameraövervakning i framtiden. 

 

 Sebastian Hallén,(L) tog upp sina hjärtefrågor: att vid 85 års ålder ha rätt till 

omsorgsboende, flera service boende, utökad länsfärdtjänst. Äldremottagning, rätt till personlig 

assistans efter 65 år, den upphör i dag när man fyller 65. De rabatterade busskorten för pensionärer, 

kollektivtrafiken samt färdtjänsten bör utnyttjas, då blir det tätare turer i framtiden. 



 

 

 Den frivilliga verksamheten lovordades, både den som Frisam driver och inte minst  SPF 

och PRO:s samarbete på Eken, Seniorernas hus. Här är det över 1000 personer per vecka, som är 

med i aktiviteter av olika slag. 

Detta görs naturligtvis för att det är trevligt att umgås, men det sociala umgänget och aktiviteterna 

gör att behovet av kommunens vård och omsorg skjuts på framtiden. 

 Men Ekens framtid är oviss, kontraktet går ut om ca 4 år, vad händer sedan? Ladan kan på 

sikt vara ett alternativ, Kommunalrådet ser dock inte att Ladan är något alternativ som den är i dag, 

men är öppen för en diskussion inför en ombyggnad. Pengar till detta, kan man eventuellt få fram 

genom en försäljning av marken som Eken står på i dag. 

 

 Gunilla Karlsson C talade om hjälp och stöd när man bor kvar i den vanliga bostaden. Valfri 

hemtjänst, att pensionären träffar så få personal som möjligt. Hemtjänst 180-200 timmar /månad, är 

inte alltid bästa lösningen för individen, alternativet  att flytta till ett särskilt boende kan vara att 

föredra. Det kan även vara en kostnadsfråga för kommunen. Inget är hugget i sten, bör utredas med 

individens bästa för ögonen. 

Gunilla tog också upp att KPR jobbar hårt för att pensionärerna på södra Öland skall få en lokal.  

Kommunalrådet svarade att Alungården i Södra Möckleby skall bli en mötesplats, äldrecentrum och 

detta skall lösan under året. 

Trygghetsboende planeras både på Alungården samt i Norra Viken i Mörbylånga. 
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