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Tid och plats: 

 

Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00-16:00 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Bengt Gustafson, produktionschef 

Tommy Johansson, utredare §§ 43-44 

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare §§ 45-46 

Mirjam Englund, enhetschef § 50 

Ulla Wram, verksamhetschef, information 

Roger Wåhlin, utvecklingsledare, information 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2015-12-16 kl. 16.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

43 - 50 

  

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 2015-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-16 

Datum då anslaget tas ned 2016-01-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 43 
 

Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2015/01722 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige upphäver Måltidspolicy från 2011 

- Kommunstyrelsen ger omsorgs- och utbildningsutskottet i uppdrag att ta fram en 

måltidsstrategi. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver nu 

gällande Måltidspolicy 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige avseende upphävande 

Kommunstyrelsen angående uppdrag 
 

Sammanfattning av ärendet 

År 2011 fastställde kommunfullmäktige en Måltidspolicy (KS 2012/291.03) för Östra Göinge 

kommun. Underlaget arbetades fram av en tillfällig beredning, vars uppgift var att ta fram ett 

dokument med målhorisont fram emot år 2020. Utifrån den då gällande styr- och 

ledningsmodellen bedömde man att dokumentet till sin karaktär skulle kunna formuleras som 

en programhandling och därigenom behandlas av kommunfullmäktige. 

Under de senaste åren har en utveckling av kommunens styr- och ledningsmodell genomförts 

och en tydlighet har framkommit när det att gäller att skilja på programhandlingar och 

strategidokument. Den senare varianten har en kortare tidsutsträckning och är något mera 

konkret till sitt innehåll och fastställs av kommunstyrelsen. 

I samband med att det nu ska göras nya upphandlingar rörande kommunens 

måltidsverksamheter så har en översyn av den nu aktuella måltidspolicyn aktualiserats. 

Bedömningen är att den nu gällande måltidspolicyn bör ersättas av en måltidsstrategi och att 

det arbetet bör ledas av kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. Vidare bör det 

på sikt också arbetas fram en programhandling för folkhälsan. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

 

Beslutet skickas till: 

Lise-Lotte Lundin Petersson, kostchef 

Tommy Johansson, utredare SPU 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2015-12-16 

Sida 5/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 
 

Avsiktsförklaring skolkort 
Dnr: KS 2015/01728 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen med Skånetrafiken rörande skolkort  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har sedan 2012 en upphandlad skolskjutsverksamhet. Nuvarande avtal 

löper ut den 30 juni 2016, med möjlighet till förlängning. Det är därför aktuellt att ta ställning 

till ev. förändring. 

 

Förhandlingar har inletts med Skånetrafiken för att genomföra en förändring så att 

högstadieelever i fortsättning ska utrustas med skolkort. Det innebär att de i största möjliga 

utsträckning använder linjelagd kollektivtrafik längs med huvudlinjer för att ta sig till och 

från skolor. Kompletterande matarlinjer kommer dock att finnas kvar. För att möjliggöra 

detta kommer samtliga elever på högstadiet att utrustas med Jojo skolkort. Införandet av detta 

skulle kunna ske antingen ht 2017 eller ht 2018. 

Finansiering av ovanstående ska ske genom att Östra Göinge kommun till Skånetrafiken 

betalar för utdelade Jojo skolkort. Fördelning av eventuellt tillkommande kostnader regleras 

genom särskild överenskommelse. 

 

Av ovanstående anledning föreligger förslag till en avsiktsförklaring med Skånetrafiken för 

att möjliggöra fortsatt planeringsarbete.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Avsiktsförklaring skolkort 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Ulla Wram, verksamhetschef Bildning 

Karin Salomonsson, samordnare skolskjutsar 

Tommy Johansson, utredare SPU 

Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig 
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§ 45 
 

Brukarundersökning inom Särskilt boende 
Dnr: KS 2015/01763 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Rapporten godkänns  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har under våren 2015 gjort en rikstäckande brukarundersökning och frågat de 
som är 65 år och äldre vad de tycker om sitt äldreboende. Resultatet från 2015 års undersökning 
visar att 80 procent av de äldre i Östra Göinge är nöjda med sitt äldreboende. Jämfört med hela 
riket ligger Östra Göinge på flera frågeområden på högre värden. Jämfört med undersökningen 
från 2014 ligger resultaten för Östra Göinge en aning lägre. Resultatet visar bland annat: 

- 95 procent uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

- 88 procent känner förtroende för personalen  

- 63 procent uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena 

- 61 procent uppger att det är trivsamt runt äldreboendet 

- 68 procent är mycket/ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 

- 61 procent uppger att möjligheten att komma utomhus är bra 

- 78 procent uppger att maten smakar bra  

- 89 procent uppger att det känns tryggt att bo på äldreboendet 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-24 

 Resultat 2015 – Vad tycker de äldre om sitt äldreboende 
 

 

Beslutet skickas till: 
Bengt Gustafson, produktionschef 
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
Cecilia Werdenfels, tf enhetschef särskilt boende 
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§ 46 
 

Brukarundersökning inom hemtjänsten 2015 
Dnr: KS 2015/01771 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Rapporten godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har under våren 2015 gjort en rikstäckande brukarundersökning och frågat de 
som är 65 år och äldre vad de tycker om hemtjänsten. Resultatet från 2015 års undersökning 
visar att 93 % av de äldre i Östra Göinge är nöjda med hemtjänsten. Jämfört med hela riket ligger 
Östra Göinge på flera frågeområden på högre värden. Jämfört med undersökningen från 2014 
ligger resultaten en aning lägre. Resultatet visar bland annat: 

- 96 procent uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

- 93 procent uppger att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt 

- 93 procent uppger att de känner förtroende för flertalet av personalen 

- 55 procent uppger att de kan påverka vid vilka tider personalen ska komma 

- 85 procent uppger att personalen kommer på avtalad tid 

- 68 procent uppger att personalen meddelar i förväg tillfälliga förändringar 

- 91 procent uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål 

- 91 procent uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten  

- 93 procent uppger att de är nöjda med sin hemtjänst 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-24 

 Resultat 2015 - Vad tycker de äldre om hemtjänsten 
 
 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Åsa Martinsson, tf enhetschef hemtjänsten 
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§ 47 
 

Anslutning till digital tjänst för ekonomiskt bistånd SSBTEK 
Dnr: KS 2015/01683 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner att SKL fortsätter utveckla och förvalta den nationella 

tjänsten för ekonomiskt bistånd och antar erbjudandet om anslutning till tjänsten 

enligt den individbaserade finansieringsmodellen. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd behöver inhämta information från olika 

myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt 

bistånd. Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt, via brev, fax eller telefon. 

Detta är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga utbetalningar. 2014-05-18 

lanserades en ny nationell tjänst, Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd som möjliggör 

för kommuner att på ett enkelt och säkert sätt digitalt inhämta nödvändiga uppgifter för 

handläggningen av ärende inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten förmedlar information från 

olika statliga myndigheter och organisationer och erbjuder sådana informationsmängder som 

inte tidigare har varit möjliga att få ta del av digitalt. Kommuner som använder tjänsten 

ersätter SKL för utveckling, drift och förvaltning. SKL fakturerar kommunerna en gång per 

år. För år 2015 respektive 2016 är taxan en (1) krona per kommuninvånare och år. Eventuell 

justering därefter kommuniceras i god tid. 
 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, stöd och omsorg 

 SKL - Erbjudande om anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt 

bistånd - SSBTEK 
 

Beslutet skickas till:  

Roger Wåhlin, utvecklingsledare stöd och omsorg för vidare befordran till SKL 
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§ 48 
 

Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och 
med 2016  
Dnr: KS 2015/01625 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige upphäver författningssamlingarna nr 45 Reglemente för 

kulturpris/stipendium, nr 71 Stadgar för ungdomsstipendium samt den del av nr 33 

Bidragssystem för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, handikappföreningar 

samt föreningsägda lokaler, som berör prestationsbidrag.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar om nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och -stipendier 

från och med 2016 samt uppdrar till Kommunstyrelsen att fastställa pris- och 

stipendiesummorna. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett rikt kultur- och fritidsliv med ett stort och mångfacetterat utbud av aktiviteter, 

arrangemang och verksamheter är en framgångsfaktor för Östra Göinges attraktivitet och 

dragningskraft. Personer, föreningar och aktörer som är verksamma och aktiva inom kultur- 

och fritidsområdet spelar en avgörande roll för möjligheten att nå framgång inom dessa 

områden. 

 

Goda exempel, framgångsrika resultat utöver det vanliga och engagerade personer och 

föreningar inom kultur och fritidsområdet skall premieras och uppmuntras som ett led i att 

lyfta fram kultur- och fritidslivets stora och viktiga betydelse för att Östra Göinge skall vara 

en bra kommun att leva och bo i. 

 

Detta förslag innebär en minskning av antalet priser men samtidigt en breddning, 

modernisering och revidering av priserna och stipendierna som riktas till personer, aktörer 

och föreningar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdena. 

 

Förslaget är att kommunen årligen skall dela ut Kulturpris, Idrotts- och fritidspris, 

Kulturstipendium – ungdom samt Idrotts- och fritidsstipendium – ungdom. Goda resultat på 

mästerskapsnivå skall också uppmärksammas. 

 

Folkhälsopriset, som också föreslås upphöra i detta förslag, omnämns i det idrottspolitiska 

programmet som gällde till och med 2010-12-31. Dock finns det ingen författningssamling 

som fastslår att priset är instiftat, vad förvaltningen kan se. 
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Forts. § 48 

 

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Förslag till priser och utmärkelser 

- Förändringar KFS 33, 45, 71 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, kultur- och fritidschef 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Hemsidan 

: 
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§ 49 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Bildning och Stöd och Omsorg 
Dnr: KS 2015/00511 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revideringen omfattar: 

- Nytt i kap. 3 p. 74, ändring i skollagen om att rektor får besluta om att person som 

inte uppfyller skollagens krav kan anställas under begränsad tid. 

- Nytt i kap.4 p.65 anvisning av plats i fritidshem, anpassning till beslut i förskolan 

- Ändring av delegat kap 4 p.77, anpassning till beslut i förskolan 

- Ändring av delegat kap.4. p.92, mottagning av elev i gymnasiesärskola  

- Ändring av delegat i kap. 4 p.166 

- Nytt i kap 4 p. 167, beslut om extra kostnader under placering 

- Nytt i kap. 4 p 339, beslut om skyddat boende 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-22 

 Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Mirjam Englund, enhetschef 

Cathrin Gustafsson, bitr. enhetschef 

Hemsidan 
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§ 50 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2015/01660 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Länsstyrelsen 

1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning vid biotopvårdande åtgärder i 

Bivarödsån inom fastigheten Tykarp 1:1, oregistrerad fornlämning, Hjärsås socken. 

Dnr KS 2015/01660 

 

Övrigt 

2. Expediering av beslut från Kristianstads kommuns Barn- och utbildningsnämnd: 

Effektuering av beslut om barn- och utbildningsnämndens internbudget 2016, 

inklusive investeringsplan för år 2016 (änr 15/6968) till Östra Göinge kommun. 

 Dnr KS 2015/01660 

 

3. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah. 

Dnr KS 2015/01695 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-11-17 
 
 

 

 


