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Tid och plats 22 maj 2018 kl. 15.30–17.30, Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande, tjg ordförande på mötet  

Jörgen Svensson 

Mats – Erik Nilsson 

Inger Nilsson 

Jan-Åke Lennartsson 

Britt-Marie Harsten 

Kerstin Evesson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare/sekreterare 

Joel Käll Karlsson, projektledare Young Innovation HUB 
Monica Andersson, enhetschef LSS 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Anders Siversson, enhetschef Plan och Bygg 

 

 

Justerare Britt-Marie Harsten 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2018-05-29, kl.14.00  Kommunhuset, kundtjänst 

  

Underskrifter  Paragrafer 12-21 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sven-Arne Persson (S) 

   

 Justerare Britt-Marie Harsten 

 

  

http://www.ostragoinge.se/
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Gemensam information KPR och KHR 
Lennart Bengtsson rapporterade från kundrådsmöte. Skånetrafiken lanserar en Webbokning 

för att vården ska kunna boka sjukresor utan att sitta i telefonkö. Beställningsmottagning 

kommer att ske i egen regi från 1 juli. Kundnöjdheten hittills i år är mellan 86-89 %. En studie 

av effekter av att den som har färdtjänst får fria resor i kollektivtrafiken visar att ca 13 % reser 

mer med buss och tåg. 

Kundrådet önskar tydligare tidtabeller i varje busskur samt att dessa ska sitta så att även 

rullstolsburna kan läsa dem. Man anser även att ramper på tåg och buss fungerar dåligt. 

 

Anders Siversson, enhetschef Plan och Bygg, informerar om förslaget till översiktsplan som 

nu är ute på samråd. Bilderna som visades bifogas protokollet. 

Översiktsplanen länk till hemsidan  

 

§ 12 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   

 

§ 13 

Val av justerare 
Britt-Marie Hrsten väljs att justera protokollet.  

 

§ 14 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 15 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

 

https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2018/05/op-samradsversion-2018-05-09-lagupplost-72-dpi.pdf
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§ 16 

Young innovation Hub 

Joel Käll Karlsson, projektledare informerar om projektet som drivs av kommunen. 

Projektet finansieras av Delegationen för unga och nyanlända till arbete och utgår från ett 

koncept för ungdomsdrivna mötesplatser 

Young Innovation HUB vill tillsammans med ungdomar i åldern 15-24 år skapa en kreativ 

mötesplats där deras idéer tillåts att växa och förverkliga drömmar. Det kan exempelvis 

handla om att göra en utställning, anordna ett LAN eller starta en ungdomsfestival. Ett antal 

aktiviteter anordnas under sommaren, exempelvis innebandy, idécafe, grillkväll och besök på 

Laserdome i Kristianstad. 

 

Det finns inte idag någon ungdom med med fysiska funktionsvariationer men man arbetar för 

att inspirera alla och är ute där ungdomar finns, alla ska känna sig välkomna.  

Den stora utmaningen just nu är att få ungdomar att delta överhuvudtaget. 

 

Information om satsning som sommarlovsentreprenör  

 

§ 17 

Riktlinjer för förbehållsbeloppsbidrag i bostäder med 

särskild service LSS  

Det här handlar om att förändra en intern administrativ hantering i kommunen. Istället 

för jämkning av hyra kommer hyresgästerna att ansöka om förbehållsbeloppsbidrag 

som utbetalas separat i slutet av varje månad samtidigt som hyran ska betalas. Det 

kommer inte att påverka det slutliga beloppet, förbehållsbeloppet, för den enskilde.  

 

Mats framför att förbehållsbeloppet är för litet då exempelvis resor till arbete har ökat 

och att hyrorna är höga.  

 

§ 18 

Information från handikappomsorgen  
Monica Andersson, enhetschef LSS informerar om verksamheten. 

https://www.ostragoinge.se/naringsliv/arbetsmarknadsprojekt/sommarlovsentreprenor/
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Det har varit Teater i Sibbhult ”Vilda Västern” 

Man har haft utfrågning av politiker inför valet. 

Satsning har gjorts genom utbildning för personal om lagar och regler, dokumentation. En 

särskild utbildning har genomförts för att öka delaktighet i genomförandeplaner som sker 

genom bilder och konkreta förslag.  

Det är många nya i daglig verksamhet. 

Insatsen hemtjänst i assistensliknande form ska tas bort och fasas ut för dem som idag har ett 

sådant beslut. På så vis kan den gruppen få tillgång till boendestöd som är kostnadsfri och 

med komplettering av insats från hemtjänsten om behov finns. 

Richard Staf börjar som enhetschef för personlig assistans den 1 juni. Han efterträder Anna 

Nilsson som var biträdande enhetschef. 

 

§ 19 

Svar på inskickade frågor 

- Indragning av bilar i handikappomsorgen 

Missförstånd – det var ett byte av buss, bättre handikappanpassad 

- Vikarier inom LSS 

Det är ibland svårt att få tag i vikarier, det gäller inom alla verksamheter 

Mats-Erik menar att det är viktigt att få in nyanlända i arbete.   

- Korrekt äldrevård för personer med utvecklingsstörning. 

Det ska bli utbildning för alla inom Hälsa och Omsorg i demens. Utbildningarna 

anpassas till de olika verksamheternas behov. 

- Mats-Erik menar att man skulle kunna bjuda in anhöriga till dem som bor 

hemma, dessa behöver också utbildning 

- KHR referensgrupp kommer att skicka ut inbjudan till samtliga politiska partier 

för diskussion inför valet. 

- Har kommunen sökt habiliteringsersättningen och i så fall, vad de ska användas 

till? 

Ja, kommunen har skickat in ansökan, diskussion pågår om hur det ska användas. 

 

Jörgen har kollat lönestatistik 1999-2017 = arbetarlön + 66%, hab ers=0 % 
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vilket ger ett minus på ca 45000 kr. Jörgen menar att det är viktigt att ta fram 

nyckeltal när man diskuterar HAB-ersättningen. 

  

§ 20 

Övrigt 

Jörgen framför att det är bra dialog mellan FUB och LSS-verksamheten. 

 

§ 21 

Mötets avslutande 
Tjg ordförande tackar för medverkan och avslutar sammanträdet. 

 


