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Tid och plats 30 maj 2017 kl. 15.30–17.30, Kommunhuset Broby 

Närvarande Sofia Nilsson, (C), ordförande 

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Jan-Åke Lennartsson 

Mats-Erik Nilsson 

Inger Nilsson 

Ledamöter 

Ersättare Kerstin Evesson 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Charlotta Lundberg, utvecklingsstrateg 

Jonna Melin, enhetschef LSS-boende 

Therese Lindecrantz, rektor GUC 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Emma Svensson, administratör 

Justerare Inger Nilsson 

Justeringens utförande Tisdagen 2017-06-13, kl. 9.00,  Kommunhuset, kundtjänst 

Underskrifter Paragrafer 9-17 

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

Ordförande Sofia Nilsson, (C) 

Justerare Inger Nilsson 

http://www.ostragoinge.se/
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Gemensam information KPR och KHR 

Information från kundmöte med Skånetrafiken, färdtjänst 

Lennart Bengtsson informerar från kundmötet den 11/5. KPR ledamöter ställde nedanstående 

frågor: 

Får man ta med sig ledarhund: Svar ja, det ska anmälas vid beställningen. Även andra djur får 

tas med, då mot avgift. 

Chaufförens ansvar att tillse att kund blir omhändertagen vid framkomst, om behov finns: 

Svar: 1. Generell hjälp, hjälp vid på och avstigning. 2.Särskild hjälp, kan innebära hämta och 

lämna vid bostadsdörr. 3. Hand i hand hjälp och ev. behov av ledsagare ska biståndsbedömas. 

Lång väntetid under och efter gjord färdtjänstbeställning: Svar,  80% av samtal ska besvaras 

inom 60 sekunder, senaste mätning är 79%. Väntetid efter gjord beställning är beroende av 

lämpliga lediga bilar.  

Långa restider: Svar, 88 % är nöjda med resan. Punktlighet inom 10 minuter är för 90 % av 

resorna. Det är bra att vara ute i så god tid som möjligt vid beställning. 

Långa handläggningstider: Svar: 84 % av ansökningarna är utredda efter 4 veckor. 

Kommunens biståndshandläggare kan kontaktas i vissa enstaka fall men har ingen 

handläggning i ärenden. 

 

Återkoppling om arbetet med strategin för ”Det goda åldrandet”. 

Charlotta  Lundberg informerar om arbetet med att ta fram strategin och vad KPR/KHR 

framförde på workshopen i mars samt redovisar innehållet i strategin som nu är på väg till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

Charlottas bilder skickas ut med protokollet.    

 

§ 9 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   
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§ 10 

Val av justerare 
Inger Nilsson väljs att justera protokollet.  

 

§ 11 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 12 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

§ 13 

Svar på frågor 

1. Fråga: Hur fungerar strokerehabiliteringen i vår kommun? Vi har fått kännedom om att 

det finns viss verksamhet på Skogsbrynet. Vi ber om en genomgång av densamma. 

 

Svar: Det finns ingen rehabverksamhet på Skogsbrynet. Den togs bort för några år sedan 

då man kom fram till att detta inte var kommunens ansvar utan regionens. 

Strokerehabiliteringen sköts individuellt. Bor kunden i ordinärt boende sköter 

sjukgymnasten rehabiliteringen där. Ofta går dessa kunder på Geriatrisk dagrehabilitering 

i Kristianstad eller Hässleholm de 3 första månaderna. När kunden har kommit så långt i 

sin rehabilitering skrivs de över till primärvårdens sjukgymnast. På de särskilda boendena 

sköts det där kunden bor dvs på den avdelningen. Det finns ingen gemensam 

gymnastiklokal.  

 

 

Inger ställer sig frågande till varför träning av personer med stroke med afasi som följd 

tränas individuellt. Det har visat sig inom forskningen att personer med afasi behöver 

hållas igång socialt annars tappar man det man lärt sig. Personer med afasi behöver lära 

sig ett nytt sätt att kommunicera, helst tillsammans med andra. 
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Inger undrar även hur stor kunskap det finns inom äldreboende om afasi? 

 

Sofia: Personal får ta hjälp när det kommer boende med afasi. 

 

 

2. Fråga: När det gäller psykisk ohälsa bland ungdomar upplever vi att den ökar. Hur ser 

det ut med kunskapen i skolan och hos dess personal och hur är beredskapen när det 

gäller dessa ungdomars problem. Finns det planer på att genomföra kompetensutveckling 

för skolpersonal i dessa frågor? 

 

Svar: Elevhälsans personal har kunskaper om psykisk ohälsa, specifikt skolsköterskor, 

kuratorer och skolpsykologer. Dessa uppdaterar sig kontinuerligt på området och jobbar 

med stöd till elever och handledning till arbetslag när så finns behov av. Elevhälsan 

personal samverkar med socialtjänstens Individ- och familjesupport och elever lotsas 

vidare till barn-och ungdomspsykiatrin när behandling är aktuellt eftersom elevhälsan 

inte jobbar behandlande utan stödjande. Vid mötet efter sommaren kommer vi ha en 

punkt med diskussion kring frågan med Pernilla Hallberg.  

Verksamheten på Nakterhuset och Kompassen behöver utvecklas för att kunna möta 

ungdomars behövs. 

Folhälsa – psykisk ohälsa bland unga flickor har ökat. Förstärkning av arbetet för dessa 

har gjorts inom skolan. 

 

 Kerstin menar att det är  viktigt med att all personal har kunskaper – tidiga insatser 

förebygger stora problem längre fram 

  

3. Fråga: När en person i ett förhållande kommer till särskilt boende p.g.a. t.ex. demens, 

kan det bli en stor påfrestning för den som blir kvar i hemmet. Hur ser stöd och 

uppföljning ut för den som lämnas ensam i det tidigare gemensamma hemmet? 

 

Svar: På hemsidan finns allmän information om vilken typ av hjälp man kan få som 

anhörig. Länken är http://www.ostragoinge.se/omsorg/anhorigstod/   

 

När det gäller den specifika frågan så kan man kontakta Anhörigstödet Äldrepedagog 

Lena Svensson 044-775 65 87,  lena.svensson@ostragoinge.se  

 

Vi har även demenssjuksköterskan och silviasystrarna som stöd. Även demensföreningen 

anordnar samtalsgrupp. Det är ovanligt att man inte har haft kontakt med någon av 

ovanstående innan man flyttar in i särskilt boende. Det finns en rutin för samverkan med 

vårdcentralerna om annat stöd behövs.  

 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/anhorigstod/
mailto:lena.svensson@ostragoinge.se
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Erfarenheten från anhörigstödet är att man ofta upplever tomheten som svår efter att 

partnern har flyttat. Vi har börjat diskutera hur vi kan ge ännu bättre och tydligare 

information om det stöd som finns att få. Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till 

alla anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.  

 

4. Fråga: Vi vet att antalet flerfunktionsnedsatta personer kommer att öka inom kort i vår 

kommun inom daglig verksamhet. Detta ställer krav på ökad kompetens, utbildning hos 

personal och på lokaler. Vad har kommunen för beredskap att möta dessa ökande behov? 

 

5. Svar: Verksamheten meddelar att man inte vet hur stort antalet nya blir men att  

lokalerna på Solsidan redan är för små. Det finns en planering avseende lokalerna och 

avseende kompetensbehovet så kartläggs det just nu. Det finns en påbörjad projektplan 

där medarbetarna under 3 år kommer att få kompetenshöjande åtgärder. Mer information 

kan förhoppningsvis lämnas på nästa möte. 
   

 

§ 14 

Information om LärVux 
Therese Lindecrantz informerar om att man idag har benämningen LärVux, särskild 

utbildning för vuxna, detta för att att komma bort från att det är en särskoleverksamhet med 

den inriktning som den då hade. Fokus är på kunskapsinhämtning och att möjliggöra för 

någon form av anställning. 

 

Under vårterminen 2017 har åtta studerande varit inskrivna, tre har yrkesinriktningar och 

delar av eller hela utbildningen sker på arbetsplatsen. 

En förändring som gjorts är att de studerande är integrerade i annan utbildning – om det 

passar dem. Det ger större möjlighet för att komma i anställning och praktik. 

 

LärVux har inte samma skolpeng som övrig utbildning, man får en fast summa för hela 

området vilket kan medföra ett smalt kursutbud om inte eleverna kan integreras i andra 

utbildningar. Det är även svårt med lärartillgången.  

Man arbetar flexibelt med uppbyggnad av program som kan tillgodose önskemålen från 

studenterna. 
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Skolan har även bra samarbete med den dagliga verksamheten för att fånga upp personer som 

vill utbilda sig. 

 

Mats-Erik menar att det är viktigt med samarbete med daglig verksamhet och att fånga upp 

duktiga elever samt att det finns utbildningar för olika nivåer, arbete – daglig verksamhet. 

 

Jan-Åke undrar om det finns någon rullstolsburen elev, svaret är nej. 

 

Bilderna Therese visar skickas ut med protokollet.  

 

 

§ 15 

Diskussion om framtida LSS-boenden 
Sofia inleder nu en uppstartartande diskussion inför framtida behov av boenden. 

 

Inger undrar hur kommunen tänker om utmaningen när det kommer personer med 

flerfunktionsnedsättningar. 

Jonna menar att kompetensen behöver öka. Yngre personer ställer högre krav än tidigare. 

Personer som bor i servicebostad med neuropsykologisk diagnos ökar och vi behöver möta 

upp de särskilda behov dessa har. 

 

Jonna menar även att när man bygger nytt måste man tänka på att det får rätt utformning för 

olika gruppen, man måste ha rätt expertis med sig i planeringen. 

 

Mats-Erik menar att personal i daglig verksamhet inte förstår den personliga assistentens roll 

som brukarens förlängda arm. 

De moderna anhöriga ställer också högre krav på verksamheterna.  

 

Inger menar att det behövs mer inbjudande bemötande, ex. ”kom gärna och besök den dagliga 

verksamheten”. 
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Kerstin menar att det kan vara svårt i en mindre kommun att ha anpassade bostäder för olika 

grupper, ex. för personer med psykisk ohälsa. Man kan kanske samarbeta med andra 

kommuner.  

Vissa personer kan behöva ha tillgång till någon att tala med, skulle det kunna ha telefonjour?  

 

Sofia säger att kommunen är öppen för lösningar om samarbeten – vi kan inte vara bra på allt 

 

Jonna säger att boendesituationen nu är att det troligen blir fullt på Njuravägen till nästa 

sommar. Sen finns det inte fler platser. Det finns nya ärenden på ingång. 

 

Sofia säger att det inte finns någon planering för nytt boende. 

 

Mats-Erik menar att det vore bra om vi kan få till löpande träffar (1 ggr/år) för att stämma av 

läget. I Kristianstad har man en modell för sådana informationsmöten. Sofia tar det med sig 

och ser till att det görs en undersökning om hur man arbetar i Kristianstad.  

 

 

§ 16 

Övrigt 
Sofia informerar om Fryshuset som är en ungdomssatsning med någon bra vuxen nära.  En 

arbetslös ungdom behöver något för att bryta sysslolöshet och isolering. 

Det ska göras en förstudie med intervjuer med olika verksamheter för att kartlägga behov för 

målgruppen som är 14-18 år, det ska inte blir någon kommunal fritidsgård. Ett utkast ska vara 

klart före sommaren.  

 

Äldrepedagog Lena Svensson inbjuder till ”Anhörig i fokus”, utbildning som riktar sig till den 

som kommer i kontakt med anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som inte själv 

klarar sin vardag. 

Datum för utbildningen är den 22/8 och 29/8 båda tillfällena kl.13.30-15 i kommunhuset i 
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Broby, Sessionssalen. 

 

Anmälan görs till lena.svensson@ostragoinge.se eller per telefon 044-775 65 87 

 

 

§ 17 

Mötets avslutning 
Ordföranden tackar för medverkan och tillönskar alla en skön sommar. Inger önskar henne 

detsamma.  

Sammanträdet avslutas.  

mailto:lena.svensson@ostragoinge.se

