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Tid och plats

2019-06-26, kl. 14:00 – 17:00, Sessionssalen i kommunhuset i
Broby

Närvarande
Ledamöter

Representanter från föregående mandatperiod närvarade

Övriga närvarande

Patric Åberg (M)
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg
Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef
Marita Nyström, enhetschef
Emelie Nilsson, nämndsekreterare
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1. Mötets öppnande
Kommunala Pensionärsrådet förklarar sitt möte öppnat.
2. Inskickade frågor från KPR:
- Utökad hemsjukvård (mobilt läkarteam) utvärdering
- Personalsituationen inom hemtjänsten
- Kravspecifikationen för upphandling av privata aktörer (ex. Ugglan, Vardaga)
- Långsiktig plan för att möta kommande behov (boende, omvårdnad, dagligt
stöd)
Utökad hemsjukvård (mobilt läkarteam) utvärdering: Marita Nyström, enhetschef HSLenheten, ger en utvärdering av det mobila läkarteamet som blivit permanent och utgår ifrån
Knislinge. Det mobila läkarteamet ger patienter möjligheten att få besök av en läkare i sitt
hem och idag finns det cirka 175 stycken inskrivna. Läkarteamet har rond på de särskilda
boendena och det ger en trygghet för sjuksköterskorna på de särskilda boendena att det finns
ett mobilt läkarteam att tillgå. Patienterna har varit väldigt positiva till insatsen och det är
enkelt att samverka, vilket ger bättre uppföljningar. Målet för 2020 är att arbeta vidare med att
kunna göra direktinläggningar på sjukhus.
Personalsituationen inom hemtjänsten: Monica Dahl, verksamhetsområdeschef för Hälsa
och omsorg, berättar om den nuvarande arbetssituationen och problematiken med att färre
ansöker till sommarjobb inom vården. Detta år har det dock varit en något bättre söksekvens.
I år är hemtjänsten uppdelad i tre olika perioder för att bättre matcha de som söker.
Kravspecifikation för upphandling av privata aktörer: Monica Dahl förklarar att det finns
olika kravspecifikationer för olika upphandlingar och de kan förändras. Gällande Lindgården,
pris per dygn och vad som skulle få uppfyllas för det uppdraget så vann Vardaga
upphandlingen. Om man vill läsa mer om kravspecifikationer och förfrågningsunderlag för att
bli utförare av hemtjänst så finns det på kommunens hemsida under äldre och hemtjänst:
https://www.ostragoinge.se/omsorg/aldreomsorg/hemtjanst-2/bli-utforare-av-hemtjanst/.
Långsiktig plan: Kolla gärna in den nyligen antagna mål- och resultatplanen för 2020-2023
som finns på kommunens hemsida, länken till sidan hittar ni här:
https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2019/07/mor-2020-2023-antagen-190619.pdf
3. Information från kommunen
Monica Dahl informerar om vad som pågår inom verksamheterna. Västanvid har fått tegel
och tak på nybygget. Invigning blir den 5 augusti på eftermiddagen och mer information och
inbjudan kommer. Just nu pågår ett arbete med att byta ut några av tjänstebilarna i
hemtjänsten och hemsjukvården till elbilar och att få in några elcyklar. De anställda håller på
att ges information om hur en eventuell värmebölja ska hanteras inför sommaren, där det
finns en redan upprättad rutin.

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Minnesanteckningar – Kommunala Pensionärsrådet och
Handikapprådet
2019-06-26
Sida 3 av 4

4. Mötets avslutande
Kommunala Pensionärsrådet avslutar sitt sammanträde.
5. Gemensam diskussion/information med Kommunala Handikapprådet:
- Långsiktig plan
- Nytt medborgarforum
- Sammanträdestider för 2019
Långsiktig plan: Patric Åberg redogör vad den nyligen antagna mål- och resultatplanen för
2020-2023 (https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2019/07/mor-2020-2023antagen-190619.pdf ) kommer innebära i sin helhet för kommunen. Den innehåller fyra
prioriterade mål och ett övergripande. De prioriterade målen är: En bra start i livet, vägen till
arbete, det goda åldrandet och attraktiva byar.
Det övergripande målet är: hållbara Östra Göinge. Detta genom att bland annat arbeta med
den upplevda tryggheten, hållbarhet ekonomiskt och inte minst miljömässigt genom att
förebygga och förbereda.
Nytt medborgarforum: Mikael Torberntsson presenterar ett nytt förslag till arbetsmodell för
pensionärs- och handikapprådet som ska introduceras till hösten. Viktiga utgångspunkter
kommer vara att alla som vill ska få vara med och att det ska finnas mer samverkan med
bland annat frivilligorganisationer och andra intressenter för att skapa ett medborgarforum där
man diskuterar bland annat pensionärs- och handikappfrågor. Syftet är att skapa en gemensam
samarbetsyta med fokus på resultat. Forumen kommer att dokumenteras med
minnesanteckningar, digital kommunikation kommer att vara standard, mötena kommer ske
på kvällstid och vara tre gånger per år. Forumet kommer inte ha några fasta ledamöter, utan
alla kan delta.
Monica Dahl kommer vara ansvarig för mötena och agendan. Om man har några frågor eller
förslag kan man kontakta antingen Monica eller Emelie Nilsson. Det första medborgarforumet
kommer vara den 7 oktober klockan 18 och mer information kommer att komma.
6. Mötets öppnande
Kommunala Handikapprådet förklarar sitt möte öppnat.
7. Information från kommunen
Monica Dahl informerar kort om vad som pågår i verksamheterna, och att en av
enhetscheferna inom LSS har slutat och att arbetet med att hitta hennes ersättare pågår. Till
uppstarten av nästa medborgarforum får föreningarna gärna inkomma med förslag på ämnen
eller frågor som de vill ska diskuteras och besvaras.
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8. Frågor från ledamöterna/Diskussion
Från ledamöterna kommer det lite olika frågor kring de särskilda boendena och
gruppbostäderna. Det förs en diskussion om vikten av att ha engagemang och utbildning hos
de anställda. Att ha medarbetare med drivkraft och som är intresserade och engagerade av sitt
arbete och att vidareutveckla verksamheten.
9. Mötets avslutande
Kommunala Handikapprådet avslutar sitt sammanträde.
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