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Tid och plats 22 mars 2016 kl. 15.30–17.50  Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Sofia Nilsson (C) 

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Jan-Åke Lennartsson 

Mats-Erik Nilsson 

Jörgen Svensson 

Ledamöter 

 

Ersättare Britt-Marie Harsten 

Kerstin Evesson 

Elisabeth Johansson  

Övriga närvarande Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Nina Andersson, enhetschef 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Jörgen Svensson 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2016-04-06 kl. 13.00 

Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 1-9 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson (C) 

   

 Justerare Jörgen Svensson 

 

  

http://www.ostragoinge.se/
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§ 1 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   

 

§ 2 

Gemensam information KPR och KHR 
Ändring av sammanträdesdagar 2016 

Förslag till ändring av sammanträdesdagar 2016: 31 maj, 27 september, 29 november  

Tid 15.30 

 

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. 

 

§ 3 

Val av justerare 
Jörgen Svensson väljs att justera protokollet.  
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§ 4 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 5 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

§ 6  

Förslag till måltidspriser i LSS-boenden  
Nedanstående förslag till förändring av måltidspriserna ska beslutas i kommunfullmäktige i 

april. 

I bostad med särskild service enligt LSS står var och en för sina matkostnader och får stöd och 

hjälp med att laga mat i sin egen bostad allt utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Möjligheten att ha ett måltidsabonnemang där alla måltider ingår har sedan 2012 fungerat så 

att måltidsabonnemanget har betalats in i förväg och funnits på ett balanskonto. Kontroll och 

uppföljning är krävande och blir inte så korrekt som det borde, exempelvis vid frånvaro. 

Rutinerna bör ändras så att samtliga måltider debiteras i efterhand vilket innebär att man 

betalar de för måltider man har ätit till en fasställd kostnad. 

Information till brukare och företrädare genomförs innan införandet av förändringen. Nya 

verksamhetsrutiner ska också utformas. 

Det gäller att göra rätt, att man debiteras för det man äter samt att kommunen inte ska hantera 

enskildes privata medel på ett konto.  

 

Mats-Erik invänder mot att handikapprådet inte fått ta del av och kunnat lämna synpunkter på 

förslaget innan det togs upp i omsorgs- och utbildningsutskottet.  

Beslutsgången är sådan att Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår om avgiftsförändringen 

och information ges nu till Handikapprådet som kan lämna synpunkter. Ärendet går sedan 

vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige i slutet av april. 
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Mats-Erik befarar att möjligheterna för brukarna att gå i butik och handla försvinner och att 

man tappar greppet om maten. 

Nina menar att det finns annat som handlas, inte bara mat. Mats-Erik undrar om personal har 

tid för detta. 

Ordföranden konstaterar att modellen diskuterades i rådet i november och att det är 

verksamheten svarar för hur olika aktiviteter utförs. 

Nina berättar att beställning av mat sker via kostenheten som har gjort upphandling. Kvaliten 

på maten är inte dålig, det ställs stora krav på kvalité när upphandlingen görs. 

Andra varor kan handlas i lokala butiker och även om det behöver göras akuta 

kompletteringar.    

Frågor om rutiner m.m. görs till verksamheten som redovisar uppföljning i november. 

 

§ 7 

Från handikapporganisationerna 

Politiska mål för handikappomsorgen 

Ordföranden redovisar mål för handikappomsorgen,  underlaget bifogas protokollet och 

diskuteras på nästa möte. 

Huvudinnehållet är de styrande dokumenten, mål- och resultatplan, verksamhetsplan, 

programhandlingar och strategier. 

Dessutom finns inriktningar för Stöd och Omsorg. 

 

Chefssituationen inom LSS-verksamheten – lägesrapport 

Sedan 2012 har det varit förändringar. År 2013 tillsattes en övergripande verksamhetschef.  

År 2014 infördes biträdande chefer till enhetschefer. 

Från 2015 har det blivit förstärkt i ledningsfunktionerna. Det finns en enhetschef och 2 

biträdande chefer inom utredningsenheten. 

Inom hemtjänsten finns två enhetschefer. 

Inom LSS finns 2 enchefer och en biträdande chef. 
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Kommunen har blivit en attraktiv arbetsgivare , fler söker sig hit. Genom att tillskapa 

biträdande chefsfunktioner ökar karriärvägarna. 

Kommunen har stark ekonomi. 

Jörgen menar att man inte ska ha för många underställda. 

 

Sjukvårdskallelser till boende – vad görs för att säkra att de bevakas 

Nina menar att det är individuellt, det beror på var posten kommer. Ser personal att det ligger 

en kallelse påminner man den enskilde. 

Rutiner för kallelser får tas upp i samverkansmöten med vårdcentralerna. 

I övrigt överlämnas frågan till verksamheterna som kollar upp rutinerna och återkopplar till 

föreningen. 

  

Delaktighet vid ombyggnad av Västanvid och Skogsbrynet 

Boendena Västanvid och Skogsbrynet ska säljas till den nybildade kooperativa 

hyresrättsföreningen ”Göingebygdens trygga hem”. Ordförande i den föreslås bli Sofia Nilsson 

(C) med Ann Ahlbin (S) som ersättare. Dessutom ska det finnas boende (eller lagliga 

företrädare) i styrelsen.  

I övergången kommer det att finnas arbetsgrupper, hur de ska se ut är ännu inte klart.  

 

Användning av socialstyrelsens pott för kompetenshöjning 

Roger Wåhlin informerar om att kunskapssatsningen ska möjliggöra stöd till kommunerna att 

fortsätta och utveckla kompetenshöjande insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen 

och inom funktionshindersområdet inklusive baspersonal inom LSS. 

Satsningen innefattar även handläggare som arbetar med myndighetsutövning och ska bidra 

till en ökad kunskap och medvetenhet om myndighetsutövning, särskilt ur ett jämlik- och 

jämställdhetsperspektiv. 

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförare som bedriver 

kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen, rekvirera medel upp till det belopp som 

framräknats med stöd av fördelningsnyckeln. 

Syftet med satsningen är att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet bättre 

förutsättning att öka kunskap genom olika kompetensutvecklande insatser.  
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Kommunen har rekvirerat 316 933 kronor. Ledningsgruppen inom Stöd och Omsorg kommer 

att besluta om fördelning av pengarna.  

 

Principer för hyressättning i det nya boendet 

Avtal är påskrivet, den 4/4 flyttar den första in. 

Boendet är på 150kvm med 2400 kr /kvm i årshyra totalt 1080 000 kr, varmhyra. 

Lägenheterna är på 45 kvm, kostnad 9000 kr + 500kr  för gemensamma ytor, elförbr är 

beräknat på 1500 kvh, ca 220kr/mån, total hyra blir då 9720 kr/mån. 

Den boende kan anöka om bostadsbidrag och jämkning för förbehållsbelopp, som för 

närvarande är 5501 kr. 

Mats-Erik anser att hyran är för hög i förhållande till andra lägenheter som byggs. 

Det skiljer i årshyra (ca 50%) om man jämför med de priser Göingehem redovisade tidigare 

på eftermiddagen. 

Anna-Lisa menar att det kan finnas behov att justera förbehållsbeloppet men att detta får bli 

en senare fråga eftersom det fordras ett politiskt beslut, det kan inte göras nu när inflyttning 

sker.  

 

§ 8 

Övrigt 
Eftersom vi har en ny ordning för frågor från föreningarna påminner ordföranden att vissa 

frågor som skickas till utvecklingledaren ska besvaras direkt, det handlar om 

verksamhetsfrågor. 

Övergripande frågor tas upp på handikapprådet. 

 

§ 9 

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


