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Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

  

Närvarande  

Sofia Nilsson (C), ordförande 

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Inger Kjellberg 

Bengt Arvidsson 

Margareta Nicklasson 

Börje Pettersson 

Lennart Bengtsson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Åsa Martinsson, bitr. enhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Kerstin Wanstadius, sekreterare  

 

Justerare Börje Pettersson 

  

Justeringens utförande 2015-05-26 kl. 15.00 

Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 11-19 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Sofia Nilsson (C) 

   

 Justerare Börje Pettersson 

 

  

http://www.ostragoinge.se/
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§ 11 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 12 

Val av justerare 
Börje Pettersson väljs att justera protokollet. 

 

§ 13 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 14 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 

 

§ 15 

Information från äldreomsorgen 
Uppföljning hemtjänst 

En uppföljning av hemtjänsten har redovisats i omsorgs- och utbildningsutskottet. Det som 

återstår att göras är dokumentation, avvikelsehantering och revidering av kundpärm. 

Åsa Martinsson, biträdande enhetschef informerar om hur man arbetar med dessa delar i 

förbättringsarbetet. 

Åsa meddelar att  det är hon som är kundansvarig så det går bra att kontakta henne om det 

finns frågor. 

 

Kollektivt boende och seniorboende 

Anna-Lisa informerar om arbetet med utredningen om kooperativa hyresrätter.  
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Ett ärende kommer till kommunstyrelsen i juni, förslaget är då att 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta påbörjat utredningsarbete 

för att med kooperativ hyresrätt utveckla moderna vård- och omsorgsboenden i Östra 
Göinge kommun 

 Uppdraget innebär att ta fram ett fördjupat och komplett underlag till 

kommunfullmäktige för beslut om modernisering av Västanvid i Knislinge, 

Lindgården i Broby och Skogsbrynet i Sibbhult. 

 Uppdraget innefattar också att ta fram underlag till fullmäktige för beslut om att, i 

samverkan med Riksbyggen, bilda en kooperativ hyresrättsförening för modernisering 

och drift av de aktuella äldreboendena. 

Östra Göinge kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning att rusta 

upp gamla och slitna vård- och omsorgsboenden till en modern och ändamålsenlig standard. I 

kommunen finns i dag tre kommunala äldreboenden; Lindgården i Broby, Skogsbrynet i 

Sibbhult och Västanvid i Knislinge. Fastigheterna, som är uppförda under 60-, 70-, 80, och 

90-talen, är till vissa delar renoverade men är sammantaget i stort behov av upprustning och 

modernisering, både avseende boendekvalitéer och möjligheten att bedriva en god och 

rationell vård- och omsorgsverksamhet. 

Att modernisera kommunens äldreboenden innebär stora investeringar under de närmaste åren 

som skall hanteras i samtidigt med andra angelägna behov i kommunens investeringsbudget. 

Dessutom pekar tillgängliga prognoser på att de äldre under överskådlig tid blir allt fler, vilket 

ytterligare ökar behovet av olika typer av äldreboenden framöver.  

 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 

Ett remissförslag ska vara klart i juni-juli. Det handlar om det framtida samarbetet mellan 

kommun, närsjukvård och akutvård. 

Huvudpunkter i avtalet 

- Man ska arbeta teambaserat mellan vårdcentralen och kommunen, där kommunens  

sjuksköterska ska vara samordnare . 

- Avtalet omfattar dem som fyllt 18 år. 

- Avtalet ska gälla från 2018 men det är mycket förberedelser som ska göras.  
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§ 16 

Frågor från pensionärsorganisationerna 
Vilka lösningar finns för personer yngre än 65 år och som är i behov av särskilt boende 

Det finns inget bra boende i kommunen. När behov uppstår kan man i vissa fall köpa in plats 

externt.  

 

Måste enkla behov som att plocka fram mat och dela medicin vara behovsprövat 

Utredningsmetoden ÄBIC är tydlig med att man inte ska bedöma enstaka insatser utan det är 

hela personens behov som ska vägas samman. Därför måste även dessa delar ingå i den totala 

bedömningen. 

Den enskilde ska vara delaktig och kunna påverka verkställigheten. 

 

§ 17 

Riktlinjer för pensionärsrådet 
Förslag till reviderade riktlinjer har tagits fram. Förslaget är utarbetat utifrån de synpunkter 

som redovisades på föregående sammanträde.  

Förändringar i förhållande till nu gällande riktlinjer, förtydligande av ansvar i förvaltningen 

samt rådets viktighet:  

- Verksamhetschef Stöd och Omsorg är ansvarig tjänsteman  

- Utvecklingsledare Stöd och Omsorg är kontaktperson för ärenden som anmäls till 

rådet 

- Rådet beskrivs som viktigt både för pensionärer och kommunen 

 

I övrigt är riktlinjerna bra, det gäller att arbeta efter dem.  

Riktlinjerna ska beslutas politiskt.  

När det gäller frågor av operativ art hänvisas dessa till ansvarig för verksamhet. 

 

§ 18 

Gemensam information KPR och KHR 
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Organisation och chefsstrukturer inom äldre-och handikappomsorgen. 

Anna-Lisa Simonsson redogör för kommunens organisation och de chefer som finns för 

respektive område. 

 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare på Stöd och Omsorg, är nu kontaktperson för handikapp- 

och pensionärsråden. Frågor som råden vill ta upp på mötets dagordning eller vill ha svar på 

från förvaltningen skickas till honom. 

Mailadress: roger.wahlin@ostragoinge.se 

Telefon: 044-775 65 71 

 

§ 19 

Mötets avslutning 

Sofia Nilsson (C) tackar för medverkan och avslutar sammanträdet.  

mailto:roger.wahlin@ostragoinge.se

