
 
 
  
 
  

 

Protokoll - Kommunala Handikapprådet 

 

2015-11-24 

 

 
 
 
 
Sida 1 av 5 

     
  
Tid och plats 24 november 2015 kl. 15.30–17.15  Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 
Jan-Åke Lennartsson 
Mats-Erik Nilsson 
Jörgen Svensson 

Ledamöter 

 

Ersättare Britt-Marie Harsten 
Elisabeth Johansson 

 

Övriga närvarande Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
Monica Andersson, enhetschef 
Nina Andersson, enhetschef 
Roger Wåhlin, sekreterare 

 

 

Justerare Jörgen Svensson 

  

Justeringens utförande 2015-12-10 kl. 10.00 
Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 30-38 

  

 Sekreterare Roger Wåhlin 

   

 Ordförande Sven-Arne Persson (S) 

   

 Justerare Jörgen Svensson 
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§ 30 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   
 

§ 31 

Gemensam information KPR och KHR 
Sammanträdesdagar 2016 

Sammanträdesdagar för 2016 ska vara 22 mars, 24 maj, 20 september, 22 november. 
Tid 15.30 
 
Målnivåer 2016-2019 

Mikael Torberntsson redogör för vilka mål vi har i kommunen, de politiska och vad 
förvaltningen valt att göra utifrån de politiska viljeinriktningarna. 
  

− Visionen 15 000 stolta göingar vilket följs upp via medborgarundersökning som görs 
vartannat år. Just nu görs en och resultatet kommer den 4 december. 

− kommunens stora utmaningar under de fyra kommande åren. 
 

o Boende - Resultatsmål - målnivå 2019 är 120 nya lägenheter 
o Arbete och företagande - 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna 

ökat. 2019 har företagandet utvecklats genom riktade insatser kring 
entreprenörskap 

o Kunskap och kompetens - 2019 har en kompetent personal genom en 
omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland 
barn och elever.  

o Åldrande - 2019 är antalet äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser 
större. Reaktioner på att målet som det uttrycks är cyniskt. 

 
Sven-Arne Persson redogör för att man ska starta upp en strategi ”för det goda åldrandet”  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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precis som man gjort med en ”god start i livet”. Jörgen Svensson tar upp att det inte finns 
något om handikappomsorgen i de politiska resultatmålen. Frågan är: ”Vad det politiska målet 
för handikappomsorgen”? 
 

− I varje utmaningsområde finns de politiska resultatmål som Mikael går igenom.  
− Fördjupade översiktsplanen för Glimåkra ska tas fram  
− Presentationen bifogas protokollet 

 
§ 32 

Val av justerare 
Jörgen Svensson väljs att justera protokollet.  
 
§ 33 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  
Jörgen Svensson tar upp att deras punkter som skickats in inte fanns med på kallelsen. 
Punkterna tas upp under övrigt 
 
§ 34 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  
 

§ 35  

Information om daglig verksamhet och brukarundersökning 

Monica Andersson redogör om daglig verksamhet. Kommer att utöka med tio personer under 
nästa år.  Idag är det 39 personer i daglig verksamhet, dvs. det blir 49 nästa år. Framöver 
kommer medel för volymförändring att ansökas om hos socialchefen. Solsidan ska ha ett 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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snoozelcentrum på Skogsbrynet. Fixartjänst med mera är på Lunnom. Caféet i kommunhuset 
ska utökas lite. Diskussion om många möjliga aktiviteter som är meningsfulla som 
exempelvis biltvätt åt kommunen. Det har skapats en teater och musikgrupp som när alla 
framträdanden är klara ska fortsätta på något vis. Även taktil massage finns att boka hos 
Jeanette Rasmusson. Jörgen vill skicka med frågan om bilvård, tvätt och städ av kommunens 
bilar. 
LSS verksamheten är med i en brukarundersökning som avgränsats till daglig verksamhet, 
består av sju frågor som besvaras genom Pict-O-Stat, det är ett enkätverktyg som använder sig 
av Pictogramsymboler, bilder/fotografier. Det besvaras på nätet och brukarna har ett 
svarsstöd. Information ligger på hemsidan och resultatet kommer även att visas där. 
 

§ 36 

Måltider på boenden 
Nina Andersson redogör för debitering av måltider och har sett hur Vänersborg gör. Förslag 
kan vara att efterfakturera. Troligen behöver det tas ett politiskt beslut. Förslag om att det 
finns en schablon för frukost, lunch, kvällsmat där man bockar för det som har använt, sedan 
faktureras detta i efterhand. Kostnad ska tas för råvaror och kostnad för bl.a. körning. Just nu 
är det här i sin linda. Det ska ses över och göras en tjänsteskrivelse. Om detta stämmer med 
den modell som Änglagård jobbat med en längre tid så är erfarenheten god!  
Rådet anser att man kan gå vidare. 
 
§ 37 

Övrigt 
Anpassning av avgifter 
Önskemål att Östra Göinge kommun gör en anpassning till övriga grannkommuner om att i 
boendet ingår tjänsten av medicinutdelning utan extra avgift om 2880 SEK per år för en grupp 
med absolut lägsta inkomster. 
 
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Brukar o personalundersökningarnas konfidentiellnivå?  
Jörgen tar upp att det är helt förkastligt när det gäller medarbetarenkäten som görs analogt och 
tillsammans på exempelvis APT. Däremot är det bra att brukarenkäten har en bra 
konfidentiellnivå. 
 
Vad är kommunens analys och åtgärder för att få ändring på den chefscirkus som 
pågått i mer än 10 år inom handikappomsorgen? 
Jörgen undrar om analysen finns. Sven - Arne menar att det finns många orsaker. HR - 
enheten har börjat med avslutssamtal med ett antal frågor för att få kunskap om eventuella 
mönster. Jörgen menar att även politiken bör göra en analys och fundera över vad man kan ge 
för politiskt stöd. 
 
Vad består de formellt i media stora underskotten i LSS verksamheten av och hur ser 
budgetprocessen ut framåt? 
Jörgen ser att svar getts utifrån att det arbetas med volymjusteringar 
 
Demensvårdens utveckling de närmsta åren? 
Nina Andersson redogör för att hon, Kerstin Sanfridsson och representant från Solglimman 
haft samtal med demensföreningen. Roger Wåhlin redogör för att det idag finns ett uppdrag 
att kartlägga nuläget.  
 
Hälso- och sjukvård för utvecklingsstörda. PSA och Mammografi 
Mats Eriksson vill att frågan om hur personalen kan uppmärksamma om brukaren fått en 
kallelse till Mammografi så att det inte missas. Hur kan dessa frågor tas om hand.  Mats vill 
att detta ska tas upp vid nästa möte. 
 

§ 38 

Mötets avslutning 
Sven-Arne Persson (S) tackar för medverkan och förklarar mötet avslutat.  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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