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Tid och plats 22 mars 2016 kl. 14.30–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

  

Närvarande Sofia Nilsson (C)  

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Inger Kjellberg 

Margareta Nicklasson 

Börje Pettersson 

Lennart Bengtsson 

Jan Erlandsson 

Elisabeth Johansson 

Ingegärd Nilsson 

Astrid Sjöström 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Lena Svensson, äldrepedagog 

Liselotte Trinse, bistaåndshandläggare 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Astrid Sjöström 

  

Justeringens utförande Fredagen 2016-04-08 kl. 14.00 Kommunhuset, enheten Administration och 

utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 1-10 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson (C)  

 

   

 Justerare Astrid Sjöström 

 

  

http://www.ostragoinge.se/
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§ 1 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 2 

Val av justerare 
Astrid Sjöström väljs att justera protokollet. 

 

§ 3 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 4 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

§ 5 

Basala insatser, vad innebär det? ÄBIC äldres behov i 
centrum 
Liselotte Trinse berättar om vad ÄBIC (Äldres behov i centrum) är för något. Det är en 

modell för utredning, hur man ska ställa frågor för få fram vilket behov den sökande har och 

vad personen själv kan göra. Man ska inte ta över det den enskilde själv kan.  

Insatserna i sig är inte förändrade, det är beskrivningen som ska vara lika i hela landet.  

Socialstyrelsen har gjort en mall för vilka frågor som ska ställas.  

Om behovet förändras kan den enskilda, hemtjänstpersonal eller anhörig påtala detta så ny 

ansökan kan göras. 

Det är Liselotte som för det mesta är med på vårdplaneringar. Ibland är arbetsterapeut eller 

sjukgymnast med. Någon anhörig eller legal företrädare är alltid med. 
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Beslut ska följas upp 1 ggr/år. 

Det finns infomaterial om ÄBIC, detta skickas ut tillsammans med protokollet.  

Länk till socialstyrelsens fördjupade information är 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/abic  

Liselottes tel 044-775 6305. 

 

Liselotte informerar om att taxan i kommunen är uppdelad på Hälso- och sjukvård och/eller 

hemtjänst.  

 

§ 6 

Rapport förebyggande hembesök 2015 samt planering av 
det förebyggande arbetet 2016 som är ett av målen för det 
goda åldrandet. 
 

Lena Svensson informerar om det förebyggande arbetet med hembesök under 2015. 

Östra Göinge kommun erbjuder förebyggande hembesök det år man fyller 80 år. Vid besöket 

lämnas information i olika frågor, och det görs en intervju. Resultatet av intervjuerna 

sammanställs årligen. Sammanfattningsvis mår 2015 års 80-åringar i Östra Göinge kommun 

bra och har ett fysiskt och socialt aktivt liv. Man är på det hela taget nöjd med sin tillvaro. 

Man bor i villa, lite drygt hälften sammanbor med en annan vuxen. Man uppskattar 

hembesöken och tycker att man får bra information om kommunens verksamhet.  

 

Verksamheten deltar i ett utvecklingsprojekt med forskningsplattformen vid högskolan i 

Kristianstad tillsammans med övriga Skåne Nordost-kommuner. 

Lokal samverkan med vårdcentralerna stärks genom gemensamma rutiner. 

För det goda åldrandet – vad utgår man ifrån? 

Folkhälsoinstitutet har gett ut ett utbildningsmaterial med olika aspekter om det goda 

åldrandet.   

Viss forskning visar att det är bra med seniorträffar för ett hälsosamt åldrande. 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/abic
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I höst startas seniorträffar upp i Knislinge och/eller Sibbhult och Hanaskog. 

Promenadträffar startas i vår i Broby och Glimåkra   

Delaktighet i samhället startas upp med Projekt ”den sociala plattan” cirklar och Ipad caféer. 

Lena efterlyser referenspersoner som kan delta i planeringen. PRO och SPF meddelar Lena 

eller Roger. 

 

Seniormässan var välbesökt, kontakt för planering för nästa mässa finns från PRO. SPF 

meddelar Lena vem som blir deras kontaktperson. 

 

§ 7 

Information om anhörigcirkel  
Cirkeln är för den som hjälper och vårdar en anhörig med minnesproblematik, I cirkeln träffar 

man andra i en liknande situation, får mer kunskap om demenssjukdomar, utbyter erfarenheter 

och har en trevlig gemenskap. Den som är intresserad kontaktar Silviasystrarna i Östra 

Göinge kommun  

Anette Nilsson 0709- 53 6454 och  Camilla Martinsson 0709- 53 6582 

 

Studiematerial – Demens ABC +, anhörig, www.svensktdemenscentrum.se. 

Målsättning - Att anhöriga ska öka sin kunskap om vad demenssjukdom innebär och hur 

sjukdomen kan påverka det dagliga livet.  

Få råd och tips på hur man på olika sätt kan underlätta och hantera vardagen. 

Att anhöriga till demenssjuka på detta sätt kan träffa andra som är i samma situation som de 

själva. 

När – Tisdagar 17:30-19:00 med början den 19/4.  

Förslag på en inledande träff där vi introducerar materialet och där deltagarna kan presentera 

sig 

Deltagarna får då möjlighet att bl.a. påverka hur regelbundet vi ska träffas (var 14:e dag 

brukar vara lagom) och upplägget.  

Var – Skogsbrynet samlingssalen. 

 

http://www.svensktdemenscentrum.se/
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§ 8 

Tema för nästa möte 
Tema för mötet i maj blir hemtjänst. 

 

§ 9 

Gemensam information KPR och KHR 
Ändring av sammanträdesdagar 2016 

Ändrade sammanträdesdagar 2016: 31 maj, 27 september, 29 november  

Tid 14.00 

 

Information från Göingehem 

Kenth Göstasson, Göingehem informerar om lägenheter. Det är stor brist på lägenheter, man 

kan få stå i kö över 8 månader. Det är viktigt att man ställer sig i kö, man får 1 poäng/dag  

Det kommer att byggas 6 marklägenheter i Knislinge, 8 i Broby och 5 i Glimåkra detta och 

nästa år. Totalt ska det byggas ca 120 lägenheter i kommunen till 2019. 

PRO i Knislinge har lämnat in skrivelse till Göingehem med förslag om att vissa lägenheter 

ska hyras ut som seniorboende (60+). Skrivelse tas upp i Göingehems styrelsemöte den 18 

april.  

Göingehem bygger för alla kategorier av människor. Byggnation föregås av upphandling 

enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Göingehem har en hemsida och man kan logga in och se hur många poäng man har i 

kösystemet. Där finns även information om systemet.  

Priser för nybyggda lägen heter: en 2-rumslägenhet på 56 kvm ca 7300-7500 kr inkl. värme 

och en 3-rumslägenhet på 66 kvm ca 8500 kr inkl.värme. 

En undersökning har gjorts och den visar att det är mindre 2:or och 3:or som efterfrågas mest. 

 

§ 10 

Mötets avslutning  

Ordföranden tackar för medverkan och avslutar sammanträdet.  


