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Tid och plats 22 maj 2018 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

Närvarande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande. Tjg ordförande på mötet 

Inger Kjellberg 

Ingegärd Nilsson 

Per af Forselles 

Lennart Bengtsson 

Ledamöter 

Ersättare Monica Oredsson 

Knut Leyden 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare 

Anders Siversson, enhetschef Plan och Bygg 

Kerstin Wanstadius, sekreterare     

Justerare Monica Oredsson 

Justeringens utförande Onsdagen 2018-05-30 kl. 14.00, Kommunhuset, kundtjänst 

Underskrifter Paragrafer 10 - 18 

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

Ordförande Sven-Arne Persson (S) 

Justerare Monica Oredsson 

http://www.ostragoinge.se/
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§ 10 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 11 

Val av justerare 
Monica Oredsson väljs att justera protokollet. 

 

§ 12 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 13 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

§ 14 

Information om Trygg hemgång 
En övergripande information om Trygg hemgång bifogades kallelsen.  

Ett särskilt team ska bildas för att skapa ett nytt arbetssätt för att trygga hemgång efter 

sjukhusvistelse. Teamet består av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Biståndshandläggare ska också knytas till teamet då dessa utreder och fattar beslut av insatser vid in- 

och utskrivning. 

 

Syfte med Trygg hemgång  

• Bevara/öka brukarens/patientens aktivitets- och funktionsförmåga 

• Öka delaktigheten och inflytandet 

• Öka tryggheten 

• Minska undvikbar slutenvård och återinskrivning i slutenvården inom 30 dagar 
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• Tillgång till god vård och omsorg 

• Bättre sammanhållen utredningstid 

 

Målgrupp 

Nya kunder som skrivs ut från slutenvård och inte tidigare har haft hemtjänst. Patienter som behöver 

rehabiliterande insatser t.ex. vis efter en höftfraktur eller Stroke. Dessa är i första hand de grupper som 

insatsen vänder sig till men även andra kunder kan komma i fråga att erbjudas denna insats. 

 

Start beräknas ske i vecka 37.  

 

§ 15 

Rapport om uppföljning av Vardagas hantering av synpunkter 

och klagomål 
Vardaga har uppdrag sedan november månad på Lindgårdens vård och omsorgsboende. Kommunen 

har uppföljningsansvar över verksamheten. Med anledning av att det har inkommit ett antal 

synpunkter och klagomål på Vardagas verksamhet har en uppföljning gjorts för denna del. 

Uppföljningen har skett genom personliga kontakter med representanter från Vardaga i de enskilda 

ärendena samt ett formellt möte med ledningen för företaget. Kommunen har inget att anmärka på 

den handläggning av synpunkter och klagomål som företaget gör. Det följer det ansvar en vårdgivare 

har. 

Rapporten skickades ut till KPR tillsammans med kallelsen till mötet. 

 

§ 16 

Information om hembesök för 77-åringar 

I Nordöstra Skåne drivs sedan 2015 ett samverkansprogram som syftar till att utveckla en gemensam 

modell för förebyggande hembesök till äldre personer. Programmet går under namnet ”Pre‐H”. 

Hörnpelarna för preventiva hembesök som helhet utgörs av samhällsplanering, information, 

stärkande av egenmakt och förebyggande av ohälsa. 

 

Målsättningen med preventiva hembesök är att ge individuellt anpassade rekommendationer och 

förslag för att främja hälsa, välbefinnande och oberoende genom att stärka seniorers egenmakt.  
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Hembesöket innebär att seniorer brevledes erbjuds tid för ett hembesök. Besöket inbegriper t.ex. 

säkerhet i hemmet, allmän hälsa, psykosocial hälsa, fysisk hälsa, nutrition, kognitiv förmåga, 

socioekonomisk situation, funktionsförmåga/aktivitet samt boendesituation. Besöket tar 60‐90 

minuter. Målgruppen är hemmaboende seniorer som är 77 år. För personer med 

funktionsnedsättningar eller som har annan härkomst kan besöket behöva tidigareläggas.  

I Östra Göinge kommun genomförs besöken av undersköterskan Ida Stigsson. 

§ 17

Svar på inskickade frågor 
Fråga: Parkeringstillstånd för funktionshindrade vem gör dessa? 

Svar: För rörelsehindrade personer kan ett parkeringstillstånd utfärdas. Parkeringstillståndet ger 

behörighet att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade personer. Ansökan 

om parkeringstillstånd skall göras till Östra Göinge kommun, kundtjänst. Mer information kan hittas 

här. https://www.ostragoinge.se/omsorg/parkeringstillstand-for-rorelsehindade/ 

Fråga: Finns bredband som är tillgänglig för brukarna på särskilt boende? 

Det finns tillgång till Surfzon som är ett öppet WIFI som kommunen erbjuder runt i och omkring 

kommunens fastigheter. Till exempel på kommunhuset, bibliotek, skolor och boenden. 

https://www.ostragoinge.se/nyheter/surfzon-nytt-oppet-wifi/. På Västanvid kommer det finnas 

möjlighet att själv beställa bredband då det är klart och så är tanken i de andra boendena när de blir 

renoverade/ombyggda 

§ 18

Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för medverkan och avslutade sammanträdet. 

Gemensam diskussion/information med Handikapprådet 
Lennart Bengtsson rapporterade från kundrådsmöte. Skånetrafiken lanserar en Webbokning för att 

vården ska kunna boka sjukresor utan att sitta i telefonkö. Beställningsmottagning kommer att ske i 

egen regi från 1 juli. Kundnöjdheten hittills i år är mellan 86-89 %. En studie av effekter av att den 

som har färdtjänst får fria resor i kollektivtrafiken visar att ca 13 % reser mer med buss och tåg. 

Kundrådet önskar tydligare tidtabeller i varje busskur samt att dessa ska sitta så att även 

rullstolsburna kan läsa dem. Man anser även att ramper på tåg och buss fungerar dåligt. 

https://www.ostragoinge.se/omsorg/parkeringstillstand-for-rorelsehindade/
https://www.ostragoinge.se/nyheter/surfzon-nytt-oppet-wifi/
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Anders Siversson, enhetschef Plan och Bygg, informerar om förslaget till översiktsplan som nu är ute 

på samråd. Bilderna som visades bifogas protokollet. 

Översiktsplanen länk till hemsidan 

https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2018/05/op-samradsversion-2018-05-09-lagupplost-72-dpi.pdf

