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Tid och plats 28 november 2017 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

Närvarande Sofia Nilsson (C), ordförande 

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Inger Kjellberg 

Astrid Sjöström 

Ingegärd Nilsson 

Per af Forselles 

Jan Erlandsson 

Lennart Bengtsson 

Knut Leyden 

Ledamöter 

Ersättare Willy Ivarsson 

Övriga närvarande Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Ida och Krister Persson 

Justerare Astrid Sjöström 

Justeringens utförande Fredagen 2017-12-08 kl. 14.00, Kommunhuset, kundtjänst 

Underskrifter Paragrafer 29 - 37 

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

Ordförande Sofia Nilsson (C) 

Justerare Astrid Sjöström 

http://www.ostragoinge.se/
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§ 29 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 30 

Val av justerare 
Astrid Sjöström väljs att justera protokollet. 

 

§ 31 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 32 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

§ 33 

Ny verksamhetsområdeschef, Monica Dahl 
Kommer närmast från Höörs kommun där hon varit socialchef. Hon har bl.a. även varit socialchef i 

Perstorps kommun och utvecklingschef vid i Omsorgsförvaltningen i Kristianstad. 

 

§ 34 

Svar på frågor från pensionärsorganisationerna 
Gäller samma krav för egna boenden som vid upphandlingen av Lindgården? 
 
Ja, vi har samma krav. Det finns en SÄBO-peng som är lika för egendriften och den privata. Det kommer 
att göras uppföljningar på alla boendena.  
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Hur går det med hembesöken för 80-åringar 

Hembesöken fortsätter som tidigare. 
Det kommer även att göras hembesök för 77-åringar, detta har utarbetats i forskningsplattformen 
tillsammans med Högskolan och ett antal kommuner. Detta arbete kommer igång framåt våren 2018. 
Resultaten redovisas för KPR och kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott. 
 
Varför tar man inte tillbaks hjälpmedel ex. ramper och hissar?  
 
Hissar och ramper är beviljade genom bostadsanpassningsbidrag. De blir då personens egendom och 
denne kan välja att lämna tillbaks dem till kommunen. Men det är inte någon skyldighet att göra så. 
 
Konsekvensanalys av utlokaliserad hemtjänst 

Monica ser att det finns fördelar med lite mindre grupper där man är närmare brukarna. Resultatet 

har förbättrats ekonomiskt, inga negativa effekter har inte påträffats. I Sibbhult har frisknärvaron 

ökat och planeringen har blivit bättre.  

I och med det närmare avståndet till brukarna har man kunnat ta bort 2 bilar.  

Just nu pågår arbetet med önskad sysselsättningsgrad, i samband med ser man över hur många helger 

man ska arbeta. Delade turer förekommer väldigt sällan. 

 

Hemtjänsten har fått väldigt goda resultat i Socialstyrelsens mätning Öppna jämförelser. 

 

§ 35 

Övrigt 

Broschyr om Senior Sport School delades ut samt programmet för mötesplatserna 2018. 

I Senior Sport School får man prova på olika aktiviteter och delta i en studiecirkel med fokus på 

hälsan. Det ingår även föreläsningar i skadeförebyggande träning, styrketräning och matlagning samt 

utbildning i hjärt- och lungräddning. Skolan startar 27 februari 2018. Det är ett informationsmöte den 

30 januari kl. 9.30 i kommunhuset i Broby, sessionssalen där man kan anmäla sig. Det går även bra 

att anmäla sig till äldrepedagog lena.svensson@ostragoinge.se. 

 

Det har tagits fram en samlad information riktad till seniorer, om föreningar som bedriver motion 

och hälsa i Östra Göinge kommun. Informationen kommer att läggas ut på hemsidan och distribueras 

på lämpligt sätt när den är helt färdigställd.  

 

SPF Broby läggs ner, Knislinge SPF utser ny ledamot så att antalet ledamöter blir detsamma i 

fortsättningen.  

Knut slutar i KPR i och med att SPF i Broby läggs ner.  

mailto:lena.svensson@ostragoinge.se
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Han tackar för den tid han varit med.  

 

Monica informerar om att digitalisering är ett område man kommer att arbeta mycket med från och 

med nästa år. Exempelvis kommer all hemtjänstpersonal att ha en egen mobil för att kunna 

dokumentera direkt hos kund. En viktig del är att informera brukarna så att man förstår varför 

personalen skriver på mobilen. Man kommer även att kunna se dagens planering för att kunna skicka 

meddelande till kollegor om man ex. behöver hjälp av kollega hos någon kund. 

 

Lagen om samverkan förändras från 1/1 2018, kommunerna måste ta emot brukarna efter 3 

kalenderdagen. Kommunen håller på att undersöka möjligheterna att införa ”Trygg Hemgång” med 

ett team som arbetar med att utreda de behov som finns. 

Vårdcentralerna är viktiga i den här processen. 

 

  

§ 36 

Mötets avslutning  

Ordföranden tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år. Hon tillönskas detsamma.   

Sammanträdet avslutas 

  

 

§ 37 

Gemensam diskussion/information med Handikapprådet 
Hur undviker vi det digitala utanförskapet för äldre och funktionsnedsatta?   

Ida och Krister Persson berättar om Ritprat, en app som underlättar för att man ska kunna strukturera 

sin dg/arbetsvecka. 

Per af Forselles framför att det kan vara problem med att den tekniska utvecklingen går fort och det 

kan vara svårt att följa med. Man är även rädd för säkerhetsfrågor. 

Knut menar att själva digitaliseringen inte är problem i sig utan det är när man stänger ute gammal 

teknik som problem uppstår. 

 

Mötestider 2018 

20/3, 22/5, 25/9, 20/11  

KPR kl. 14-16  

KHR 15.30-17.30 Gemensam fika och information 5.30 
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Rapport från kundmöte Färdtjänst 

Lennart informerar om att Skånetrafiken uppmanar att man ska åka kollektivt. Lennart hade framfört 

att man behöver raka linjer utan för många byten som gör det svårt för funktionshindrade. 

Vid ny upphandling ska det finnas GPS så att man ska kunna ange koordinater dit bilen ska hämta 

kunden. 

 


