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Tid och plats 20 maj 2014 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

  

Närvarande  

Patric Åberg (M), ordförande 

Tommy Aspegren (FP), vice ordförande 

Sven-Arne Persson (S) 

Inger Kjellberg 

Ingolf Hallberg 

Ingegerd Nilsson  

Margaretha Nicklasson 

Jan Erlandsson 

Börje Pettersson 

Lennart Bengtsson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Jakob Thorsteinsson, socialchef 

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare 

Lena Svensson, äldrepedagog 

Gunilla Marcusson, MAS 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Ingegerd Nilsson 

  

Justeringens utförande 2014-05-27 kl. 14.00 

Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 9-15 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Patric Åberg (M) 

   

 Justerare Ingegerd Nilsson 
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§ 9 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 10 

Val av justerare 
Ingegerd Nilsson väljs att justera protokollet. 

 

§ 11 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 12 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 

 

§ 13 

Information från äldreomsorgen 
Redovisning av nationell enkätundersökning inom SÄBO och HiH 

Elisabet Olsson redovisar resultat från Socialstyrelsens undersökningar inom äldreboenden 

och hemtjänst. Överlag visar resultaten på förbättringar inom Östra Göinge från tidigare 

undersökningar både inom äldreboendena och hemtjänsten. Resulten står sig överlag bra i 

förhållande till övriga kommuner i Skåne och i riket. 

Det finns områden som bör förbättras, ex. ensamhet, oro och vart man ska vända sig för att 

framföra synpunkter och klagomål. 

Sammanställning av resultatet delas ut på sammanträdet. 

 

För att minska oro och ensamhet kan man hänvisa till de många aktiviteter som finns inom ex. 

pensionärsorganisationerna och olika mötesplatser. Det kan ibland behövas mer information 

om aktiviteterna från personal, ex. finns aktiviteter på mötesplatser i Allt Om Göinge. 
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Forts § 13 

 

Förslag till värdighetsgarantier 

Förslaget har utsänds med kallelsen. 

Synpunkter: 

Lennart Bengtsson: Hemtjänst, avsnittet ”omsorg vid livets slut” är ett syftningsfel, ” Om vi 

inte håller vad vi lovar ska du ta kontakt med personalen på din enhet”. Det borde stå ”du 

eller anhörig/närstående ”. 

 

Ingegerd Nilsson:  Hemtjänst, trygghet, det verkar länge med sju dagar. 

 

Ytterligare synpunkter kan skickas till kommun@ostragoinge.se  senast 9 juni 2013 eller per 

post till kommunen.  

 

Förvaltningen tar sedan med sig synpunkterna i den slutliga beredningen av ärendet. 

 

Läkemedelshantering 

Gunilla Marcusson informerar om ”God läkemedelsbehandling för äldre”. 

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne samverkar om ledningskraft, med gemensam 

handlingsplan inom de nationella områdena samt läkemedel. 

Det utgår prestationsersättning för åtgärder som minskar vissa olämpliga läkemedel. 

I Skåne har det skett en minskning, det görs uppföljningar på nationell nivå. 

Det görs även aktivitetsplan för varje identifierat problemområde. 

Man arbetar med att förbättra kunskap för att äldre ska få optimerad förskrivning till äldre. 

Kommunen och vårdcentralerna ska samverka. 

 

På Region skånes hemsida finns mer information 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/Lakemedelssakerhet/ 

 

Region Skåne har även en portal som är tillgänglig för alla, där kan man hitta 

uppföljningsrapporter. 

http://kvalitetsportal.se/Rapporter.aspx 
 

Uppsökande verksamhet för 80-åringar 

Lena Svensson  informerar om den förebyggande verksamheten, en rapport har sammanställts 

för 2013. Det året man fyller 80 år erbjuds man hembesök, om man inte redan har insatser 

från kommunen. Fler och fler tackar ja och man är nöjd med den information man får. 

Rapporten, som delas ut visar att många har ett bra liv och man mår bra.  

mailto:kommun@ostragoinge.se
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lakemedelsradet/Lakemedelssakerhet/
http://kvalitetsportal.se/Rapporter.aspx
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§ 14 

Övrigt 

Internationella äldredagen firas i 1/10 Broby den 1/10 i form av en mässa mellan kl. 13-19.  

Det blir aktiviteter i Folket hus och Brobygården Broby 

 

§ 15 

Gemensam information KPR och KHR 

Jakob Thorsteinsson informerar om ny organisation inom Stöd och Omsorg. Förhandlingar 

pågår och väntas vara klara i juni månad. När det gäller chefsbemanningen kommer många att 

vara kvar, några kan behöva rekryteras externt. 

Förändringen gäller inte bemanning inom de olika verksamheterna. 

 

Ekonomi: Stöd och Omsorg har underskott främst i hemtjänst och omhändertagande av barn och 

unga. Arbete pågår för att minska underskottet och intensifieras när chefsorganisationen är klar. 
 

§ 16 

Mötets avslutning 

Patric Åberg (M) tackar för medverkan och avslutar sammanträdet.  

Tema för nästa möte 7 oktober är hemtjänst. 


