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Tid och plats 28 mars 2017 kl. 15.30–17.30, Kommunhuset Broby 

  

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

Ledamöter 

 

Ersättare Britt-Marie Harsten 
Kerstin Evesson 

 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare 
Lena Svensson (gemensam information med KPR) 
Pernilla Hallberg, enhetschef (gemensam information med KPR) 
Charlotta Lundberg, utvecklingsstrateg 
Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Inger Nilsson 

  

Justeringens utförande Torsdagen 2017-04-06, kl. 14.00 Kommunhuset, kundtjänst 

  

Underskrifter  Paragrafer 1-8 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson, (C) 

   

 Justerare Inger Nilsson 
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Gemensam information KPR och KHR 
Läget inför rivning och ombyggnad av Västanvid 
 
Lena Svensson informerar om att start för riving av den gamla delen är den 18/4.Första 
kvartalet 2019 ska nybygget vara klart sedan ska det nu befintliga boendet byggas om. Allt 
ska vara klart år 2020.  
En kommunikationsplan håller på att utarbetas, det kommer att vara en presenation på 
Västanvid samt fortlöpande information. 
Tillfälliga bodar för omklädesrum till personalen ska sättas upp. 
 
Pernilla Hallberg informerar att verksamheterna, socialpsykiatri, träffpunkten Kompassen och 
Nakterhuset påverkas av ny- och tillbyggnaden.  
Kompassen flyttar till tillfälliga lokaler mittemot Västanvid  i vecka 14. När Västanvids 
nybyggnad är klar kommer verksamheten att flytta till Suterräng samt att all verksamhet 
samlokaliseras dit. Detta arbete påbörjas tidigast i höst. 
Nuvarande lägenheter för Nakterhuset ska renoveras och användas för seniorboende. 
 
Så snart som möjligt kommer Gode män och anhöriga att kallas till möte för mer information. 
 

§ 1 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   
 

§ 2 

Val av justerare 
Inger Nilsson väljs att justera protokollet.  
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§ 3 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
§ 4 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  
 

§ 5 

Strategin ”Det goda åldrandet” 

Sofia informerar om arbetet med att ta fram strategin, Omsorgs- och utbildningsutskottet har 
samlat in information och underlag. Pensionärs- och handikappråden är 
referensgrupper/fokusgrupper och diskuterar frågorna som även har även varit ute på 
hemsidan. 
 
Charlotta Lundberg ställer nedanstående diskussionsfrågor 

- Vad är viktigt för dig när du tänker på ditt liv som äldre? 
- Många talar om trygghet. Vad är viktigt för att känna sig trygg när man blir äldre? 
- Naturligtvis är det trevligast att träffa vänner och familj personligen, men på vilket sätt 

kan IT-hjälpmedel underlätta för dig att hålla kontakt med nära och kära? Kan IT även 
underlätta stödet från kommunen? 
 

- För många är det viktigt med självbestämmande i vardagen. Vad är viktigt att kunna 
påverka själv när man blir äldre? 

- Att ”ha det bra på vägen”, kan handla om att få stimulans på olika sätt. En del är 
intresserade av att lära nytt, andra vill skapa tillsammans med andra och en del vill 
uppleva konst eller natur.  

- Vilken roll kan samhället ha i detta? 
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Svar och synpunkter som lämnas sammanställs och skickas ut av Charlotta, tillsammans med 
det underlag som presenterades. 
    

§ 6 

Svar på frågor 
Fråga: Enligt protokollet skall vi nu diskutera framtida boenden. Är det intressant för 
kommunen nu? 
Svar: Ja det finns ett intresse att diskutera frågan om framtida boende. Det är ett område som 
föreslås tas upp vid nästkommande möte 30 maj 
 
Fråga: Turbulensen inom hemtjänsten verkar fortsätta. Vi är mycket oroliga för hur både 
brukarna och personalen hanteras. Såväl kontinuitet som långsiktighet verkar saknas.  Vad 
görs nu för att bryta detta? 
Svar: Arbetet med att förbättra hemtjänsten avseende ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö  
pågår i förvaltningen. 
  
Fråga: Vad är kommunens politiska syn på resultaten av de nu genomförda 
brukarundersökningarna inom LSS? Vi har fått stort förtroende för hur dessa undersökningar 
är genomförda. Både seriöst och integritetssäkrat. Görs motsvarande inom andra områden? 
Svar: Det har under 2016 gjorts nationella brukarundersökningar inom både Säbo och 
hemtjänst med mycket bra resultat. 
Resultatet i den nationella brukarundersökning som gjorts med hjälp av Pict O – Stat 
uppfattas som positiv. Det finns några delar att utveckla är utifrån svaren på frågorna  
”Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?” Här kan man förbättra genom att 
använda bilder och olika metoder för att tydliggöra det man pratar om.  
”Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?” här kan man förbättra genom 
Delaktighetsmodellen. 
 
Fråga: Hur säkrar kommunen att handikappanpassningen blir ok nu i nya "Solsidanbygget"? 
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Vem säkrar övriga befintliga anläggningar som inte lever upp till detta? 
Svar: I projektgruppen kommer det att ingå exempelvis arbetsterapeut som har kunskap om 
handikappanpassning. 
Vi vill också framföra att de 2 nya enhetscheferna för Västanvid och Skogsbrynet har skapat 
stort förtroende. Grattis till dessa valen.  
Svar: Vi framför det till berörda chefer 
 
§ 7 

Diskussion om förväntningar och syfte med rådet 
Diskussion angående frågan om förväntningar och de eventuella skillnader avseende syftet 
med de kommunala råden som finns. Detta med anledning av synpunkter på vissa 
protokollförda svar på vissa frågor. Handikapporganisationerna tycker att de svar man får och 
det som står i protokollen är väldigt intetsägande. 
 
Jörgen menar att det är bra att prata om bra saker såväl som sådant som inte fungerar.  
Det finns redan en bra kommunikation med verksamheterna inom LSS. 
 
Frågorna 
Verksamhetsfrågorna besvaras antingen av verksamheten själv eller genom skriftliga svar 
Det är viktigt att få tid för diskussion Skriftliga svar ges för att kunna få mer tid för djupare 
diskussion, ex. som den workshop vi haft idag. 
Det är bättre att sakfrågor skickas till Roger Wåhlin som snabbare kan komma med svar eller 
hänvisa till rätt person.  
Frågor och input för diskussioner till KHR mötena skickas som vanligt till Roger.  
 
De föreningar som inte går in under LSS har inget forum att diskutera verksamhetsfrågor. 
Frågor utanför LSS behöver därför få möjlighet att lyftas i KHR. 
 
På nästa möte blir det diskussion om framtida LSS-boende.  
Andra teman kan vara ex. utbildning (Särvux). 
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Britt-Marie Harsten menar att det är många olika personal som kommer till en person  från 
hemtjänsten. Sofia säger att kommunen arbetar för att minska antalet personer som besöker en 
kund, målet är att vi ska hamna på 15 personer i snitt. 
Jörgen säger att det är risk när för många kommer – politiken måste tala om hur många som är 
rimligt. Sofia menar att det många gånger handlar om planering. 
 
På frågan om demensteam arbetar Hälsa och Omsorg för att all personal ska få en bred 
kunskap om demens och demensvård genom kompetensutveckling. Det finns en samlad 
kompetens på Skogsbrynet (demenssjuksköterska, Silviasystrar, dagvård) som ger 
handledning och stöd i ärenden. 
 
Jörgen frågar om det är så att daglig verksamhet bara ska drivas i kommunen. Sofia säger att 
det inte är aktuellt, så mycket som möjligt av den dagliga verksamheten ska ske på olika 
arbetsplatser.  
 

§ 8 

Mötets avslutning 
Ordföranden tackar för medverkan och förklarar sammanträdet avslutat. 


