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Tid och plats 28 november 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 

Jörgen Svensson 

Kerstin Evesson 

 

Ledamöter 

 

Ersättare Stefan Persson 

 

Övriga närvarande Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Ida och Krister Persson 

 

 

Justerare Stefan Persson 

  

Justeringens utförande Fredagen 2017-12-08, kl. 14.00,  Kommunhuset, kundtjänst 

  

Underskrifter  Paragrafer 27-36 

   

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson, (C) 

   

 Justerare Stefan Persson 

 

  

http://www.ostragoinge.se/
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§ 27 

Gemensam diskussion/information med Pensionärsrådet 
Hur undviker vi det digitala utanförskapet för äldre och funktionsnedsatta?   

Ida och Krister berättar om Ritprat, en app som underlättar för att man ska kunna strukturera sin 

dg/arbetsvecka. 

Per af Forselles framför att det kan vara problem med att den tekniska utvecklingen går fort och det 

kan vara svårt att följa med. Man är även rädd för säkerhetsfrågor. 

Knut menar att själva digitaliseringen inte är problem i sig utan det är när man stänger ute gammal 

teknik som problem uppstår. 

 

Mötestider 2018 

20/3, 22/5, 25/9, 20/11  

KPR kl. 14-16 

KHR 15.30-17.30 

Gemensam fika 15.30 

 

Rapport från kundmöte Färdtjänst 

Lennart informerar om att Skånetrafiken uppmanar att man ska åka kollektivt. Lennart hade framfört 

att man behöver raka linjer utan för många byten som gör det svårt för funktionshindrade. 

Vid ny upphandling ska det finnas GPS så att man ska kunna ange koordinater dit bilen ska hämta 

kunden. 

    

§ 28 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   

 

§ 29 

Val av justerare 
Stefan Persson väljs att justera protokollet.  
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§ 30 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 31 

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns.  

Inger påpekar att det för vissa grupper finns behov av livslång rehabilitering vilket inte framgick i 

protokollet. 

 

§ 32 

Ny verksamhetsområdeschef, Monica Dahl 

Erfarenhet av handikappomsorg, har varit LSS-handläggare, som socialchef och utvecklingschefä 

aven inom handikappomsorgen. 

Jörgen frågar om utmaningar: Monica ser ju att vi har en demografi som gör att vi blir äldre och 

äldre. Vi ser att det finns många unga som är i behov av särskilt anpassat stöd, en utmaning är 

rekrytering av kompetent personal. 

 

Förändringar av LSS-lagstiftning innebär att kommunen kommer att få ta över kostnader från staten. 

Sofia kommer att driva frågan i kommunförbundet Skåne. 

 

§ 33 

Info om förslag till måltidspriser inom bostad med särskild 
service enligt LSS samt Nakterhuset enligt SoL 
 

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.  

Under 2016 infördes ett nytt system för måltidsabonnemang där brukaren till ett fast pris får stöd 

med inköp och tillagning av maten samt att äta samtliga eller vissa av måltiderna gemensamt med 

andra boende i gruppbostaden. Då det nya systemet med måltidsabonnemang har varit i gång i över 

ett år har en analys gjorts där man ser att kommunen inte får täckning för livsmedelskostnaderna. 
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Analysen visar att det totala priset för ett måltidsabonnemang kan behållas men att priserna för 

respektive måltid behöver justeras. För de som inte har måltidsabonnemang utan äter enstaka 

måltider gemensamt behöver dock priserna höjas något. 

 

 Måltidsabonnemang 

2017 (även pris för 

enstaka måltider) 

Måltidsabonnemang 

2018 

Enstaka måltider 

förslag för 2018 

Frukost 13 kr 15 kr 15 kr 

Förmiddagsfika inkl kaffe/te 7 kr 0 10 kr 

Lunch 17 kr 25 kr 25 kr 

Eftermiddagsfika 7 kr 0 kr 10 kr 

Middag/kvällsmat 17 kr 28 kr 28 kr 

Kvällsfika inkl. kaffe/te 7 kr 0 10 kr 

Kaffe/te 0 0 5 kr 

Totalt 2040 kr 2040 kr  

 

Jörgen framför att en sådan pass hög höjning för ex. lunch och kvällsmat borde motiveras tydligare. 

Det går bra att komma in med synpunkter till 13/12. 

 

§ 34 

Svar på inskickade frågor 
 
Dagverksamhet för personer med demens – planer för utökning 
 
Det finns idag inte kö annat än undantagsvis. Det kan ibland behöva köpas plats på annat håll, där det 

finns ett utbud för olika behov. 

  
Det goda åldrandet – hur fortskrider arbetet 
Strategin beaktas i förvaltningen, ex. i utformningen av Västanvid som ska motsvara individens 
behov. Den ska även finnas som underlag när verksamheterna gör sina planer för 2018 och framåt. 
Mycket fokus ligger på det förebyggande arbetet och kunna välja själv i högre grad. 
Möta de äldres behov ex. på Lärkan är ett utvecklingsområde. 
 

Olika förebyggande aktiviterer pågår bl. a. uppsökande hembesök och anhörigstöd. 
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Man kan även anmäla sig till Senior Sport School där man får prova på olika aktiviteter och delta i 

en studiecirkel med fokus på hälsan. Det ingår även föreläsningar i skadeförebyggande träning, 

styrketräning och matlagning samt utbildning i hjärt- och lungräddning. Skolan startar 27 februari 

2018. Det är ett informationsmöte den 30 januari kl. 9.30 i kommunhuset i Broby, sessionssalen där 

man kan anmäla sig. Det går även bra att anmäla sig till äldrepedagog lena.svensson@ostragoinge.se. 

 

Det har tagits fram en samlad information riktad till seniorer, om föreningar som bedriver motion 

och hälsa i Östra Göinge kommun. Informationen kommer att läggas ut på hemsidan och distribueras 

på lämpligt sätt när den är helt färdigställd.  
 
Mötesplatser – hur få fler att besöka dem 
I Östra Göinge kommun finns ett stort antal frivilliga som står för mötesplatser och fångar upp 

personer som behöver bryta sin isolering. Många fångas även upp genom de förebyggande 

hembesöken och via anhörigstödet. Biståndshandläggarna lämnar också information om de 

mötesplatser som finns. 

 

§ 35 

Övrigt 
Kerstin Evesson önskar mer fokus för psykiskt funktionshindrade nästa år. 

Jörgen framför att han skulle vilja ha mer diskussion om hur vi utvecklar varandra – hur vi kan 

utveckla verksamheten samt att vi behöver tänka annorlunda och utveckla alternativ. 

Mats-Erik vill att vi ska diskutera Solsidan, lokalerna är inte optimala – det måste hittas en lösning 

när Skogsbrynet byggs om.  

 

§ 36 

Mötets avslutning 
Ordföranden tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år. Hon tillönskas detsamma. 

Sammanträdet avslutas. 

mailto:lena.svensson@ostragoinge.se

