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Mötesdatum
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:15

Beslutande ledamöter

Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Krister
Mattsson (S), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet), Rolf Kenneryd
(HRF Hörselskadades riksförbund), Ann-Charlotte Persson
(Reumatikerföreningen)

Ej tjänstgörande ersättare

Dorothea Nilsson (M), Vivi-Anne Blomberg (HRF Hörselskadades riksförbund)

Övriga närvarande

Lars Sundberg (S), Erik Hansson (nämndsekreterare), Anita Zukanóvic (park-,
gatu- och lokalvårdschef)

Utses att justera

Våge Ericsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§14

Sekreterare

.................................................
Erik Hansson

Ordförande

................................................
Wiveca Norén (SPI)

……………………………………….

Justerande

................................................
Våge Ericsson

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala Tillgänglighetsrådet
2016-05-30
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................
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§14
Utveckla LSS
2016 SBN0109
Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår att Tony Jakobsson bjuds in till nästa sammanträde
för att diskutera utvecklingen av LSS och svara på frågor ifrån rådet.
Beskrivning av ärendet
Vid referensgruppens möte lyftes frågan hur LSS och särskilda boenden skulle livas upp i
kommunen. Frågan lyftes med anledning av en artikel om aktiviteter på Sjölunda
äldreboende i Hallandsposten 19 april där det stod att LSS och särskilda boenden skulle livas
upp. Tony Jakobsson, enhetschef på Sjölunda, svarade på frågan skriftligt och svaret går att
läsa nedan:
Svar från Tony Jakobsson
Detta är statliga medel vi sökt för att kunna utveckla och förbättra kvaleten. Oftast blir man
mer passiv för att man flyttar in på boende och det vill vi ändra på.
Medlen vi sökt vänder sig till äldre personer över 65 år och gäller både SOL och LLS. De
statliga medlen ska mynna ut i fler händer i vården och i Hylte har vi valt att göra det i
projektform.
Syftet med projektplanen är att lägga grunden till ett övergripande förbättringsarbete med
fokus på måltider och måltidsmiljö, den dagliga sysselsättningen samt det sociala
sammanhanget. Omsorgstagaren/brukaren ska ha ett stort inflytande på måltiderna, uppleva
måltiden som lustfyllda stunder som stimulerar aptiten och ha en nattfasta under 11 timmar.
Omsorgstagarens/brukarens upplevelse av att ha en meningsfull vardag ska förstärkas.
Omsorgstagaren/brukaren ska känna meningsfullhet och behålla och utveckla det sociala
sammanhanget, det vill säga att finnas i ett sammanhang. ”ATT FÅ LEVA TILLS JAG
DÖR”.
När det gäller LLS och gruppbostäderna med personer över 65 så har vi valt att lägga focus på
måltidsmiljön och måltider. Inom LLS-verksamheten har vi ett ganska bra arbetssätt, man
jobbar personcentrerat man har ganska bra aktivitetsutbud man jobbar helt klart på ett annat
sätt LLS-lagen är ju ganska tydlig också, som vi inom särskilda boendena i Hylte vill ta efter
och implementera och att det skall fortsätta även efter projekttiden alltså ta fram ett ny-tänk
och hållbart sätt att arbeta. Bort med kollektiva lösningar och jobba utifrån var och en.
När det gäller gruppbostäderna:
-Kommer en översyn av hur tillagning av näringsriktiga måltider i gruppbostäderna inom LLS
genomförs.
-Förtydligande av upphandlade livsmedel enligt inom kostområdet.
-Översyn och förslag till hur måltidsmiljön kan göras mer individuell.
-Översyn av och förslag till hur individuella aktiviteter ska utföras i form av egen-tid.
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All personal kommer också att jobba med ett studiematerial inom just dom här områdena fram
till sommaren 2017.
I många kommuner har man bara anställt fler händer i vården rakt upp och ner som jobbar
enbart med aktiviteter, för det är ju ganska mycket pengar staten lägger på detta och i Hylte
har vi tänkt lite längre och vill att det skall vara hållbart även efter detta året och verkligen ge
oss något gott för framtiden. Vi får också redovisa hur och vad vi använt pengarna till, det får
inte vara till vikarier, utbildningar eller den dagliga driften utan skall tillföra just mer händer i
vården.
Handlingar i ärendet
 Utveckling av LSS
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