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Tid och plats 24 november 2015 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

  

Närvarande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 
Inger Kjellberg 
Margareta Nicklasson 
Börje Pettersson 
Lennart Bengtsson 
Jan Erlandsson 
Elisabeth Johansson 
Ingegärd Nilsson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
Roger Wåhlin, sekreterare 
Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare  

 

Justerare Ingegärd Nilsson 

  

Justeringens utförande 2015-12-10 kl. 14.00 
Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 29-35 

  

 Sekreterare Roger Wåhlin 

   

 Ordförande Sven-Arne Persson (S) 

   

 Justerare Ingegärd Nilsson 
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§ 29 

Mötets öppnande 
Vice ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 30 

Val av justerare 
Ingegärd Nilsson väljs att justera protokollet. 
 
§ 31 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
§ 32 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns med nedanstående justeringar 

− Karin Persson var närvarande som ersättare för Jan Erlandsson, Ingegärd Nilsson var 
också närvarande. Dessa tillförs på närvarolistan. 

− Frågan om säkerheten för vårdbiträden stod inte i protokollet och tillförs i detta 
protokoll. Sofia Nilssons svar var att detta ska ses över. 

 
§ 33 

Frågor från pensionärsorganisationerna 
Användning av stimulansmedel 

Anna-Lisa berättar att staten beviljat att ge kommunerna medel som rekvirerats. 1.6 miljoner 
som ska användas för 2015 mellan juli - dec. Det kommer även under 2016 - 2018. Vad kan 
medlen användas till? Öka bemanning som ska skapa ökad trygghet och kvalitet för patienten. 
Stabilitet i personalförsörjnningen och kontinuitet. Det finns ett antal ska- och börkrav som 
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ska levas upp till. Vi har privata utförare som Attendo, Solglimman och LOV-företag. Då vi 
ligger lite efter så är det svårt att använda dessa medel men vi har gjort nyckeltal för att 
fördela mellan kommunens SÄBO, hemtjänst och de enskilda utförarna. Vi kan förstärka 
bemanningen men då medlen upphör 2018 kan vi inte anställa nya. En satsning är på 
personcentrerad  vård. I HSL - organisationen ska pengarna användas till poolsjuksköterska så 
att ordinarie sjuksköterskor arbetar med kvalitet som exempelvis SIP:ar . Det finns risk för att 
de medel som är rekvirerade för 2015 inte kommer att kunna användas och därmed kommer 
att betalas tillbaka.  
  
Hemtjänstorganisationen – förändring  

Anna-Lisa berättar att hon, ekonom och verksamhetsutvecklare tittat närmre på verksamheten. 
Prioritet just nu är hur mycket tid som planeras ut på brukarna så att det inte blir luckor. Det 
finns mer att förbättra i planeringen för att se till så att bemanningen är avvägd till behovet. 
Då det är 60-70 personal så har det tidigare önskeschemat tagit för mycket administartiv tid så 
nu ska det läggas fast schema. Utifrån LOV-pengen så har vi ”för mycket” personal. 
Personalkostnaden är för höga. Man har tidigare gjort allt under helgerna som man gjort under 
veckorna, nu har man dragit ner till de basala delarna under helgerna. Från 1dec 2015 så 
kommer ett nytt planeringssystem, TES som ska hjälpa till att få en bra planering som ska 
leda till ökad tid hos brukarna. En annan viktig del är en ökad delaktighet bland personalen. 
Uppdelning av den stora gruppen till mindre grupper som ex. Hanaskog - Knislinge är en 
grupp. Man har även satt in resurser till personalen för att de ska må bättre, Camilla Leo 
Malmberg stöttar grupperna med olika insatser, friskvård.  
Ingegärd undrar om man utgår från sin grupp framöver. Planen är att personalen ska utgå från 
närområdet för att slippa körandet.  
En enhetschef är nu anställd, Ann-Marie Karlsson.  
Fråga om friskvården via stimulansmedlen kan användas? Det är inte möjligt enligt 
socialstyrelsens regler.  
Fråga om kostnader även för ledningspersonal. Planen är att minska mellanleden så att 
administrationen minskar. Även den relativt höga kostnad per brukare är uppe för diskussion. 
Vi har ännu inte lyckats med tiden 70% till brukarna och 30% till kringtid. realistiskt är 
snarast 65% / 35%. 
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Seniorboende – finns tankar om det 

Sven-Arne Persson redogör för att det inte finns konkreta förslag att bygga seniorboende även 
om Göingehem och Riksbyggen har möjlighet. I december kommer det tas beslut om det ska 
startas kooperativ men då handlar det om Särskilt boende som är biståndsprövat. Utifrån 
befolkningsprognosen så kommer det att byggas ut när det gäller SÄBO i Knislinge däremot 
inte seniorboende.  
 
Seniormässan 

Lena Svensson redogör för vad som ggjorts  och utvärderingen som de allra flesta var mycket 
nöjda med. Presentationen bifogas till protokollet. 
 

§ 34 

Övrigt 
Göingehem 

Ingegärd. Oro för att det inte finns lägenheter att tillgå. Exempel på att de äldre får till svar att 
prioritering är de utlandsfödda och sedan ungdomar vilket gör att de äldre får flytta till annan 
kommun. Sven-Arne Persson säger att vi får ta upp frågan till nästa möte.  
 
Biblioteket Knislinge 
När kommer kompassen att flytta dit? Det är tänkt så men inte klart ännu. 
 
Vita skolan 
Ingegärd tar upp att hon läst att Vita skolan ska rivas. Det finns inget beslut om detta. 
 
Funktion larm 
Jan Erlansson frågar utifrån ett exempel, om de digitala larmen går till Malmö? Svaret är att 
det gör så. Exempel: En person har trillat och larmar. Larmcentralen ringer upp och frågar 
”vad heter du tre gånger utan att få kontakt. Personen trycker på knappen igen samma svar två 
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gånger till och då får personen frågan, Bor du i Falkenberg?” Ytterligare tid innan 
hemtjänsten kommer. Det tog en timma innan hjälp kom. Anna-Lisa redogör för att det varit 
lite problem med de digitala larmen och med larmcentralen. 
 
§ 34 

Gemensam information KPR och KHR 
Sammanträdesdagar 2016 

Sammanträdesdagar för 2016 ska vara 22 mars, 24 maj, 20 september, 22 november. 
Tid 15.30 
 
Målnivåer 2016-2019 

Mikael Torberntsson redogör för vilka mål vi har i kommunen, de politiska och vad 
förvaltningen valt att göra utifrån de politiska viljeinriktningarna. 
  

− Visionen 15 000 stolta göingar vilket följs upp via medborgarundersökning som görs 
vartannat år. Just nu görs en och resultatet kommer den 4 december. 

− kommunens stora utmaningar under de fyra kommande åren. 
 

o Boende - Resultatsmål - målnivå 2019 är 120 nya lägenheter 
o Arbete och företagande - 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna 

ökat. 2019 har företagandet utvecklats genom riktade insatser kring 
entreprenörskap 

o Kunskap och kompetens - 2019 har en kompetent personal genom en 
omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland 
barn och elever.  

o Åldrande - 2019 är antalet äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser 
större. Reaktioner på att målet som det uttrycks är cyniskt. 

 
Sven-Arne Persson redogör för att man ska starta upp en strategi ”för det goda åldrandet” 
precis som man gjort med en ”god start i livet”. Jörgen Svensson tar upp att det inte finns 
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något om handikappomsorgen i de politiska resultatmålen. Frågan är: ”Vad det politiska målet 
för handikappomsorgen”? 
 

− I varje utmaningsområde finns de politiska resultatmål som Mikael går igenom.  
− Fördjupade översiktsplanen för Glimåkra ska tas fram 
− Presentationen bifogas protokollet 

 
§ 35 

Mötets avslutning 
Vice ordföranden tackar för medverkan och avslutar sammanträdet.  
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