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Tid och plats: 

 

Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 13:00-16:30 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Gunilla Marcusson, MAS § 34,36  

Mirjam Englund, enhetschef § 35 

Ulla Wram, verksamhetschef, informationsärende 

Jan Carlson, enhetschef, informationsärende 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Fredagen 150826, kl. 17.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

30 - 40 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2015-08-26 

Datum då anslaget sätts upp 2015-08-26 

Datum då anslaget tas ned 2015-09-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 30 
 

Uppföljning av Västanvid 2015 
Dnr: KS 2015/01053 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Verksamheten på Västanvid bedöms ha en god kvalitet. Granskningen av det särskilda 

boendet Västanvid avslutas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

En verksamhetsuppföljning av Västanvid har gjorts under maj/juni 2015. Besök i 

verksamheten har gjorts och samtal har förts med enhetschef och biträdande enhetschef samt 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdpersonal. 
 

Verksamhetsansvariga har skriftligt besvarat frågor och granskning av 

verkställighetsjournaler och genomförandeplaner samt avvikelsehanteringen har gjorts.  
 

Verksamheten på Västanvid bedöms ha en god kvalitet. Västanvid uppfyller de lokala 

värdighetsgarantierna. På kommunens hemsida behöver informationen om Västanvid 

förbättras. Personalens behov av kompetensutveckling behöver tydliggöras och 

introduktionen av ny personal kvalitetssäkras. Den egna interna verksamhetskontrollen 

behöver ytterligare systematiseras och utvecklas.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-07-08 

 Uppföljningsrapport Västanvid 2015, 2015-06-24 
 

 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Stöd och Omsorg 

Nina Andersson, enhetschef 

Cecilia Werdenfels, biträdande enhetschef 

Gunilla Marcusson, MAS 
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§ 31 
 

Uppföljning av LOV-utförare Solglimman Vård AB 
Dnr: KS 2015/01055 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Granskningen av LOV-utförare Solglimman Vård AB avslutas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen omsorgs – och utbildningsutskott 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av LOV-utföraren Solglimman Vård AB har gjorts under maj/juni 2015.  

Verksamhetschefen har skriftligt besvarat frågor och granskning av verkställighetsjournaler 

har gjorts. Den 2 juni 2015 gjordes besök i verksamheten och samtal fördes med 

verksamhetschef och kvalitetshandledare. 

 

Verksamheten Solglimman Vård AB har en väl fungerande hemtjänstverksamhet. 

Värdighetsgarantierna om delaktighet och trygghet uppfylls. Ledningen och styrningen av 

verksamheten fungerar och kraven på rutiner enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllt.  

Verksamheten uppfyller gällande krav enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-07-08 

 Uppföljningsrapport Solglimmans hemtjänst 2015-06-29 
 

 

Beslutet skickas till: 

Annica Fridlund, verksamhetschef Solglimman Vård AB 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Stöd och Omsorg 

Gunilla Marcusson, MAS 
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§ 32 
 

Brukarundersökning inom bostad med särskild service (LSS) 
2015 
Dnr: KS 2015/01057 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2015 har enkäter skickats ut till alla som boende i gruppbostad och 

serviceboende inom kommunen. 70 procent av de boende har besvarat enkäten.  
 

Alla svaranden uppger att det vet vem som är deras kontaktman i boendet och nästan alla 

uppger att de har varit med och upprättat en genomförandeplan. Majoriteten av de svarande 

uppger att de känner sig trygga i sin lägenhet. Inom de olika frågeområdena är medelpoängen 

lika eller lägre jämfört med de två tidigare undersökningarna. Undantag är området ”Maten” 

som har ett litet högre medelvärde. 

 

Det område där förbättringar främst bör göras är inom fritids- och kulturaktiviteter för de 

boende.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-07-08 

 Rapporten Brukarundersökning Bostad med särskild service våren 2015, 2015-06-29 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Monica Andersson, enhetschef 
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§ 33 
 

Brukarundersökning inom daglig verksamhet (LSS) 2015 
Dnr: KS 2015/01058 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunsstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2015 har 51 enkäter har skickats ut till deltagare i daglig verksamhet. 36 svar har 

inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 71 %.  

 

Medelpoängen för frågeområdena ”Bemötande”, ”Aktiviteter och sysselsättning” och 

”Trygghet och trivsel” är lite högre än vid undersökningen år 2014. Deltagarna är mycket 

nöjda med personalens bemötande och 75 % är mycket nöjda med de arbetsuppgifter de har. 

De flesta känner sig trygga i den dagliga verksamheten.  

 

De områden där ytterligare förbättringar kan göras är deltagarnas delaktighet i planeringen av 

verksamheten och aktiviteterna.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-07-08 

 Rapporten Brukarundersökning Daglig verksamhet våren 2015, 2015-06-25 
 

 

Beslutet skickas till: 

Monica Andersson, enhetschef 
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§ 34 
 

Prioriteringsordning för arbetsterapeuter och fysio-
terapeuter vid bedömning av insatser vid 
funktionsnedsättning 
Dnr: KS 2015/01038 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Prioriteringsordning för arbetsterapeut och fysioterapeut antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med Beslutstöd är att främja ett enhetligt och strukturerat arbetssätt med likvärdiga 

bedömningar, där patienten blir delaktig på ett tydligt sätt. En systematisk uppföljning av 

nyttan med insatsen blir möjlig att göra. 

 

För att kunna arbeta med arbetsprocessen krävs en prioriteringsordning i olika nivåer. Denna 

prioriteringsordning ska vara ett komplement till de nationella riktlinjerna för prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården, 1996/97:60. 

Gemensamt är att alla prioriteringsnivåer är patientens behov av insatser som skapar trygghet 

och säkerhet i förhållande till hemsituationen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-07-06 

 Rapport beslutstöd för arbetsterapeut och fysioterapeut med prioritering 
 

 

Beslutet skickas till: 

Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 35 
 

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande samarbete avseende personer med 
missbruks- och beroendeproblem 
Dnr: KS 2015/00926 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Ramöverenskommelsen antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den l juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha 

överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 

 

Ett förslag till överenskommelse enligt HSL (8 b§) och SoL (5 kap 9 a§) gällande samarbete 

för ovanstående målgrupp har utarbetats. 

 

Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund 

for lokala överenskommelser. 

 

Innehållet har arbetats fram gemensamt av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samt 

organisationer som företräder målgruppen och deras anhöriga. 

 

Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region Skåne och Skånes 

33 kommuner för att på ett bättre sätt tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för 

målgruppen. Den syftar också till att identifiera gemensamma utvecklingsområden för 

Region Skåne och Skånes kommuner. 

 

Överenskommelsen ska ge förutsättningar för huvudmännen att följa rekommendationer i 

gällande nationella riktlinjer.  

 

Kommunförbundets styrelse har 2015-05-08 beslutat att ställa sig bakom förslaget till 

ramöverenskommelse och rekommenderar kommunerna att politiskt anta denna. 

Region Skåne har undertecknat överenskommelsen 2015-06-18 
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Forts. § 35 
 
 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse 2015-07-15 

 Förslag till ramöverenskommelse 2015-03-16 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunförbundet Skåne, Ulla Ljungberg.  

 

Undertecknad överenskommelse skickas till: 

Region Skåne, koncernkontoret Diariet, Rådhus Skåne 291 89 Kristianstad 
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§ 36 
 

Remissvar angående förslag till nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal  
Dnr: KS 2014/00437 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissvar angående avtalsförslag om ett nytt 

Hälso- och sjukvårdsavtal. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
En politisk styrgrupp med representanter från Skånes kommuner och region Skåne har sedan 

ca två år tillbaka arbetat med att ta fram ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. I juni 

2014 godkände den politiska styrgruppen ett konceptförslag som ligger till grund för detta 

avtalsförslag. (Bil 1) 

 

Under arbetets gång har det förts flera dialoger med politiska ledningar, professionens 

företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer. Avtalsförslaget tar sin 

utgångspunkt i att försöka åtgärda de brister som framkom där och anpassa de grundläggande 

principerna så att det blir ett samarbete där medborgaren/patienten inte märker av övergången 

från en huvudman till en annan. 

 

Sammanfattning av remissvar 

För att kunna ta ställning till föreliggande avtalsförslag bör det kompletteras med ett yttrande 

från SKL:s jurister (Sveriges kommuner och landsting), där de yttrar sig över om 

kommunerna kan åta sig ansvar utöver primärvårdsnivå. Med andra ord, har kommunerna 

formell juridisk kompetens att teckna ett sådant avtal? 

 

Den andra stora frågan är om kommunerna vill åta sig utökade ansvar utan ekonomisk 

ersättning. Avtalet förutsätter att respektive huvudman står för samtliga egna satsningar. 

Föreliggande förslag till avtal är ett utvecklingsavtal. Flera frågor är fortfarande oklara, 

exempelvis omfattningen av insatser till barn och hur en framtida rehabiliteringsorganisation 

kommer att se ut. Avstämningar kommer att ske regelbundet. 

Samverkan föreslås ske på tre nivåer, centralt, delregionalt och lokalt. Delregionalt föreslås 6 

samverkansområden som stämmer överens med nuvarande. 

 

Beslutsunderlag 

 Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse 2015-08-10, inkluderande svar på remissen 

 Förslag till avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 
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Forts. § 36 

 

 

 

Beslutet inklusive tjänsteskrivelse skickas till: 

Kommunförbundet Skåne, Ulla Ljungberg 
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§ 37 
 

Nytt boende för ensamkommande barn 
Dnr: KS 2015/01138 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunchefen ges i uppdrag att projektera och starta ett nytt boende för 

ensamkommande barn. 
 

Beslutsmotivering 
Antalet asylsökande ensamkommande barn är fortsatt stort och ser för närvarande ut att tillta i 
omfattning. 
Kommunen tar emot alla barn som anvisas och har anknytning till någon som är boende i 
kommunen.  
I Östra Göinge bor ett stort antal flyktingar, både asylsökande och med uppehållstillstånd. Detta 
innebär att antalet ensamkommande barn med anknytning i kommunen också är betydande. De 
antal platser som finns på ungdomsboendet i Glimåkra är inte många nog att motsvara behovet. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

HVB d v s hem för vård och boende som är den formella beteckningen på kommunens 
ungdomsboende i Glimåkra är en ytterst kostnadskrävande verksamhet och utgör det enda 
alternativet till en familjehemsplacering när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. 
Antalet familjehem som går att uppbringa är begränsat. Socialdepartementet har noterat detta 
förhållande i åtskilliga kommuner och har därför i en promemoria lämnat förslag på en ny 
boendeform som kallas för ”stödboende” och som ska rikta sig till ungdomar i 16 – 20 årsåldern. 
Proposition och beslut väntas under innevarande år med ett ikraftträdande vid halvårsskiftet 
2016. 
 
Östra Göinge har, utöver gällande avtal, endast tagit emot barn som har anknytningar i 
kommunen. Trots detta är platsantalet vid kommunens HVB – hem otillräckligt. 
Familjehemsplaceringar är inte heller möjliga i många fall då familjehem saknas eller detta 
bedöms som olämpligt med anledning av barnets status. 
 
Kommunen är med anledning av ovanstående i behov av ytterligare boende, HVB-boende eller 
”stödboende”. I bästa fall kan ett nytt boende konverteras mellan dessa boendeformer utifrån 
aktuellt behov. Även befintligt HVB-hem bör framöver, efter behov, kunna konverteras till 
stödboende. 
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Forts. § 37 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-08-11 

 Socialdepartementets promemoria 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 38 
 

Riktlinjer för kommunala handikapp- och pensionärsråden 
Dnr: KS 2014/01114 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för kommunala handikapp- och 

pensionärsråden fastställda 2009-11-26. 

 Givet kommunfullmäktiges beslut antar kommunstyrelsen nya riktlinjer för de båda 

råden. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande riktlinjer för kommunala handikapp- och pensionärsråden beslutades av 

kommunfullmäktige 2009. Kommunstyrelsen gav, 2014-12-03, kommunchefen i uppdrag att 

göra översyn av riktlinjerna. 

 

Förslag till nya riktlinjer har tagits fram i samråd med de båda råden.  

 

I ledningssystemet för kommunen är det kommunstyrelsen som beslutar om riktlinjer, därför 

behöver kommunfullmäktige upphäva beslutet om de nu gällande riktlinjerna och 

kommunstyrelsen anta de nya riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-08-17 

 Förslag till nya riktlinjer för handikapp- och pensionärsråden 

 Nu gällande riktlinjer 
 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden 

Hemsidan 
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§ 39 
 

Motion -Skånes framtid och hur vi kan utveckla 
tillgängligheten 
Dnr: KS 2015/00624 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Motionen avslås 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Rosenqvist (SD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att Östra Göinge kommun 

ska arbeta med att ta fram alternativa cykelvägar för att visa upp ”Skånes gröna hjärta”. 

Förslag till svar 
Att ta fram alternativa cykelvägar är ett fortlöpande arbete hos samhällsbyggnadsavdelningen 

i samverkan med näringslivsenheten. Redan framtagna gång- och cykelvägar presenteras i en 

digital karta på kommunens webbsida. Den digitala kartans innehåll utökas och utvecklas 

kontinuerligt. Därför föreslås att motionen ska avslås. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse, 2015-06-05 

 Motion, 2015-04-14 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 40 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott (KSOU) inkomna i maj-juli  
Dnr: KS 2015/00740 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunförbundet Skåne 

1. Verksamhetsrapport 2014: Rekommenderade tjänster tillsammans (RETT) 

Dnr KS 2015/00739 

 

Länsstyrelsen i Skåne Län 

2. Dnr 431-10945-2015, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning inom fastigheten Njura 16:1, fornlämning nr 202 i Östra 

Broby socken. 

Dnr KS 2015/00740 

 

3. Dnr 431-14897, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

förläggning av telekabel mellan fastigheterna Tydinge 2:2 till Tydinge 6:55, 

fornlämning nr 188, Östra Broby socken. 

 

4. Dnr 431-13605-2015 Beslut om tillstånd till markingrepp i anslutning till 

fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Hittarp 2:3 

fornlämning nr 46 och 102 i Glimåkra socken. 

 

5. Dnr 431-13098-2015 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning inom fastigheten Kviinge 13:24, fornlämning nr 21 och 22 i 

Kviinge socken. 

 

6. Dnr 432-18598-2015, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning inom fastigheten Haganäs 1:5, fornlämning nr 259, Östra 

Broby socken. 

Dnr KS 2015/00740.18 
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7. Dnr 431-18581-2015, Beslut om tillstånd till ingrepp och intill fornlämning i 

samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Friggatofta 3:1, fornlämning 

nr 226 och 228 i Östra Broby socken. 

Dnr KS 2015/00740.18 

 

Övrigt 

8. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 

Dnr KS 2015/00306.71.5 

 

9. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 

Dnr KS 2015/00494.71.5 

 

10. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 

Dnr KS 2015/00678.71.5 

 

11. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 

Dnr KS 2015/00862.71.5 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-05-11 
 
 
 
 

 

 


