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Tid och plats 15 september 2015 kl. 15.30–17.15  Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Sofia Nilsson (C), ordförande 
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 
Erling Emsfors (M) 
Inger Nilsson  
Jan-Åke Lennartsson 
 

Ledamöter 

 
 

 

Ersättare Britt-Marie Harsten 
Kerstin Evesson 

 

Övriga närvarande Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare 
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef 
Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Inger Nilsson 

  

Justeringens utförande 2015-05-28 kl. 10.00 
Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 21-29 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson (C)  

   

 Justerare Inger Nilsson 
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§ 21 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   
 

§ 22 

Gemensam information KPR och KHR 
Tillgänglighetsarbetet i kommunen  

I lagstiftningen gällande byggnation finns regler om tillgänglighet som byggaren ska följa. När 
det gäller markområden och offentliga områden ska alltid tillgänglighet vara i fokus. Kommunen 
håller på att göra byarna mer tillgängliga bl.a. i samband med de fördjupade översiktsplanerna. 
Vad gäller övergångsställen har det visat sig att det sker fler olyckor när man har dessa. I stället 
gör man markeringar i vägen för att bilförare ska vara uppmärksamma på att det finns 
gångtrafikanter och cyklister i närheten. 
 
Fråga ställdes av Inger Nilsson om hur man ska cykla vid den nya busshållplatsen i Knislinge. 
Monica Eriksson svarade att det finns mer att göra när det gäller cyklisternas möjlighet att ta 
sig fram vid busshållplatsen.  Genomgång ska göras under hösten 2015 och tillsammans med 
den planerade tunneln under riksväg 21 ska cykelbanan och gång-cykeltunneln bilda ett stråk. 
 
  
Ändring av mötesdag i november samt inför 2016 

Ändring av sammanträdesdagen i november. Sista mötet 2015 flyttas till 24 november. 
För 2016 ska sammanträdesdagarna vara tredje eller fjärde veckan i den månad mötet hålls. 
 

§ 23 

Val av justerare 
Inger Nilsson väljs att justera protokollet.  
 
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 

§ 25 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  
 
§ 26 

Riktlinjer KHR 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta riktlinjer för KHR, dessa delas ut och skickas även 
digitalt tillsammans med protokollet. 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare på Stöd och Omsorg, är nu kontaktperson för handikapp- 
och pensionärsråden. Frågor som råden vill ta upp på mötets dagordning eller vill ha svar på 
från förvaltningen skickas till honom. 
Mailadress: roger.wahlin@ostragoinge.se 
Telefon: 044-775 65 71 
 

§ 27 

Brukarundersökning inom Bostad med särskild service och 

daglig verksamhet  
Bostad med särskild service 

Under våren 2015 har enkäter skickats ut till alla som boende i gruppbostad och 
serviceboende inom kommunen. 70 procent av de boende har besvarat enkäten.  
Alla svaranden uppger att det vet vem som är deras kontaktman i boendet och nästan alla 
uppger att de har varit med och upprättat en genomförandeplan. Majoriteten av de svarande 
uppger att de känner sig trygga i sin lägenhet. Inom de olika frågeområdena är medelpoängen 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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lika eller lägre jämfört med de två tidigare undersökningarna. Undantag är området ”Maten” 
som har ett litet högre medelvärde. 
Det område där förbättringar främst bör göras är inom fritids- och kult uraktiviteter för de 
boende. 
När det gäller bostad med särskild service har samtliga påstående under rubriken bemötande 
och aktiviteter erhållit lägre medelpoäng än vid mätningen år 2014 och år 2012. 
Vid rubriken trygghet och trivsel är även påståendet när det gäller den hjälp som erhålls lägre 
än vid de tidigare mätningarna. 
Inger Nilsson påpekar att det är dramatiska sänkningar som redovisas och krafttag måste till 
av chefer och personal så att de boende vid nästa års enkät känner att de fått det betydligt 
bättre än vid förra frågetillfället. 
En undersökning från centralt håll under hösten ska ske och det ska bli givande att se vilket 
utslag den får. 
 
Daglig verksamhet 

Under våren 2015 har 51 enkäter har skickats ut till deltagare i daglig verksamhet. 36 svar har 
inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 71 %.  
Medelpoängen för frågeområdena ”Bemötande”, ”Aktiviteter och sysselsättning” och 
”Trygghet och trivsel” är lite högre än vid undersökningen år 2014. Deltagarna är mycket 
nöjda med personalens bemötande och 75 % är mycket nöjda med de arbetsuppgifter de har. 
De flesta känner sig trygga i den dagliga verksamheten.  
Även person som ingår i utflyttad verksamhet ingår i undersökningen. 
De områden där ytterligare förbättringar kan göras är deltagarnas delaktighet i planeringen av 
verksamheten och aktiviteterna. 
 
§ 28 

Frågor från föreningarna 
Planerade förändringar för funktionshindrade 

Arbetet med verksamhetsplanen för 2016 pågår, i den ingår mål för verksamheten. På nästa 
möte kan redovisning av mål och ekonomi för 2016 ske.  
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Arbete pågår med att ta fram en lokalförsörjningsplan som tydliggör vilka lokaler som ska 
användas för olika typer av verksamheter samt behov av nybyggnation. 
 
Sofia menar att en övergripande fråga kan vara vad vill vi att den dagliga verksamheten ska 
innehålla. 
 
Antal personer med funktionshinder som anställts inom den kommunala verksamheten de senaste 
tre åren.    
 
Nio personer arbetar/har arbetat i verksamheterna, bibliotek, förskola, gata/park, 
administration. Samtliga är allmän visstidsanställning. 
 
 
Projektet Unga kompetenser  
Projektet startade i maj 2012 och slutredovisades i januari 2014.  Projektets syfte var i att 
börja se möjligheterna för en anställning och arbete för personer med funktionsnedsättning 
 
Projektet arbetade med olika insatser för att öka medvetenheten och kunskapen om personer 
med funktionsnedsättning och om hur de kan bidra i arbetslivet. Målet var att få arbetsgivare 
att se möjligheter och vinster med en anställning av personer med en funktionsnedsättning. 
I slutrapporten framhålls att kommunen behöver ha en klar målsättning för att anställa 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Angående God Man 

Överförmyndarverksamheten kommer att överföras till förvaltningen fr.o.m. årsskiftet. 
Inger Nilsson framför att det är viktigt att arbeta för att få fram nya Gode män samt undrar om 
det finns planer på att hålla utbildning för presumtiva Gode män. Sofia Nilsson menar att det 
var en god idé och tar den med sig till förvaltningen. 
 

§ 29 

Mötets avslutning 
Sofia Nilsson (C) tackar för medverkan och förklarar mötet avslutat.  
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