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Tid och plats 25 februari 2014 kl. 14.00–16.00, Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande 

Ann Ahlbin (S) 

Inger Kjellberg 

Ingolf Hallberg 

Ingegerd Nilsson 

Margaretha Nicklasson 

Jan Erlandsson 

Börje Pettersson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Jakob Thorsteinsson, socialchef 

Lena Svensson, äldrepedagog 

Maria Görnebrand, undersköterska 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Ingolf Hallberg 

  

Justeringens utförande 2014-03-05 kl. 14.00 

Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 1-8 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Tommy Aspegren (FP) 

   

 Justerare Ingolf Hallberg 
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§ 1 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 2 

Val av justerare 
Ingolf Hallberg väljs att justera protokollet. 

 

§ 3 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

Pensionärsorganisationerna reagerar mot att föredragande i ärendet om redovisning av 

enkätundersökningarna har semester vilket man borde vetat om när kallelsen skickades. 

 

§ 4 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 

Enligt protokollet skulle temat vara om läkemedel men det är flyttat till mötet i maj. Gunilla 

Marcusson, MAS, kontaktar Ingegerd Nilsson för att planera ärendet. 

 

§ 5 

Information från äldreomsorgen 
Redovisning av nationell enkätundersökning inom SÄBO och HiH 

Ärendet redovisas på nästa sammanträde eftersom handläggaren har semester och inte kan 

närvara idag. Resultatet av undersökningen delas ut. 

 

Förslag till värdighetsgarantier 

Förslag till vårdighetsgarantier delas ut. Dessa ska ersätta de nu gällande kvalitetsgarantierna. 
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Synpunkter  på garantierna lämnas in till förvaltningen inom 14 dagar från dagens möte. 

 

Information om organisation m m 

Jakob Thorsteinsson informerar om förändringen inom Hälso-och sjukvårdsorganisationen 

som är sammanförd i en gemensam enhet. Däremot är inte chef för enheten ännu rekryterad. 

Han redovisas hur arbetet med rehabilitering förändras, delegerad rehabilitering ska nu kunna 

utföras av ordinarie vårdpersonal. De nuvarande rehabassistenterna ska ingå som ordinarie 

vårdpersonal. 

 

Frivilligverksamhet i kommunen 

Lena Svensson och Maria Görnebrand redovisar frivilligverksamhetsens berättelse 2013 

Det finns sju mötesplatser, fler aktiva har tillkommit nu är det ca 50 personer. 

Under 2013 var det 413 tillfällen för gemenskap vid träffpunkterna. Antal besök var 9075 

Det finns även mindra träffpunkter inne på boendena 

Kommunen samverkar även med andra föreningar, organisationer, och enskilda i 

mötesplatsverksamheten och vid våra äldreboenden. 

 

Samtliga frivilliga erbjuds grundutbildning och fortbildning. Nästa tillfälle är den 25 mars, det 

går bra att gå utbildningen även om man inte just nu kan ta på sig något uppdrag. 

Aktuellt program för mötesplatser delas ut. 

 

Integrationsverksamhet:  

Det har varit samling vid 3 tillfällen hittills. Den nya integrationsinformatören kommer att 

hålla i samlingarna fortsättningsvis. 

 

Mer information om kommunens frivilligverksamhet finns på hemsidan, 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/frivilligverksamhet/ 

 

Förebyggande – uppsökande verksamhet.  

Den uppsökande verksamheten är en del av kommunens förebyggande arbete, som syftar till 

att kommunens invånare ska ha god livskvalitet genom hela livet. 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/frivilligverksamhet/
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Hembesöken för personer 80 år och äldre,  görs av antingen en sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, silviasyster, undersköterska eller äldrepedagog.  

Fler och fler personer tackar ja till erbjudande om besök. 

Vid besöket lämnas information i olika frågor, och det görs en intervju. Resultatet av 

intervjuerna sammanställs årligen. 

 

Mer information om kommunens uppsökande verksamhet finns på hemsidan, 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/aldreomsorg/uppsokande/ 

 

De 80-åringar som  har regelbundna insatser från hemsjukvård eller hemtjänst har redan en 

etablerad kontakt med kommunens personal, och får inte något erbjudande om hembesök. 

 

Anhörigstöd:  

Anhörigutbildning/ Anhörigcirkel 

Det finns utbildningar om 5 x 2 timmar för anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Nya kurser startar när en grupp intresserade finns.  

För intresseanmälan kontakta demenssjuksköterskan. 

Anhörigstödet erbjuder allmän anhörigcirkel, som startar löpande efter intresse. 

Kontakta anhörigstödet för intresseanmälan. 

 

Rådgivning 

Östra Göinge Kommuns anhörigstöd erbjuder rådgivning för anhöriga som vårdar eller stödjer 

någon närstående som inte själv klarar sin vardag. De har tystnadsplikt. 

Ring 044-775 65 87, måndag – tisdag, kl 09.00 – 16.00. 

 

Samtalsstöd 

Ibland kan det behövas någon att tala med, och kommunens anhörigstöd erbjuder samtalsstöd 

enskilt eller i grupp. 

 

Mer information om kommunens anhörigstöd finns på hemsidan, 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/anhorigstod/ 

http://www.ostragoinge.se/omsorg/aldreomsorg/uppsokande/
http://www.ostragoinge.se/omsorg/anhorigstod/
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Övrigt 

Pensionärsorganisationerna undrar om det finns någon i kommunen som kan hjälpa till när 

man ska ansöka om bostadsbidrag. Svaret är att det inte finns, man får vända sig till 

Försäkringskassan. 

 

Årets Peppar –Peppar dag blir den 1/10, i år blir det en mässa, hela dagen. 

 

§ 6 

Övrigt 
Representation i KPR. Eftersom 2 PRO avdelningar är nerlagda undrar Inger Kjellberg om det 

är möjligt att PRO kan utse 5 ledamöter från de 3 avdelningar som återstår. 

 

Enligt riktlinjen för KPR utser PRO 5 ledamöter och SPF 3 ledamöter. Det möter alltså inget 

hinder för att PRO avdelningarna inom sig utser 5 ledamöter. 

 

§ 7 

Gemensam information KPR och KHR 
Synpunkt från KHR referensgrupp som gärna ser att Skogsbrynet blir ett demenscentrum där 

det ska/bör  finnas platser med korttidsboende/växelvård för demenssjuka. 

Om det blir korrtidsboende på Skogsbrynet blir det lättare för personer med demens att 

permanent flytta in på Skogsbrynet, en inskolningsfas. 

 

Jakob Thorteinsson informerar att planerna är att en avdelning för demens på Skogsbrynet 

konverteras till somatisk avdelning.  

Ett av rummen blir ett korttidsboende för avlastning/växelvård. 

 

§ 8 

Mötets avslutning 
Tommy Aspegren (FP) tackar för medverkan och avslutar sammanträdet.  


