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Tid och plats: 

 

Onsdag den 20 januari 2016, klockan 13:00-16.00 , Dönabergarummet, 

Läkarvillan 

 

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 

Ulla Wram verksamhetschef, information 

Ulrika Olsson, utvecklingsledare, information 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef, information 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S)  

  

Justeringens utförande Onsdagen 2016-01-20 kl. 16.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 7 

  

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 2016-01-20 

Datum då anslaget sätts upp 2016-01-20 

Datum då anslaget tas ned 2016-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 1 
 

Upphandling av driften av äldreboendet Lindgården, Broby 
Dnr: KS 2015/01831 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag med förslag till upphandlingsmodell 

och vilka kvalitetsområden som ska utvärderas vid en förnyad upphandling av driften av 

Lindgårdens särskilda boende inklusive platser för korttidsvård.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-13 § 109 att ett av kommunens äldreboende skulle 

läggas ut på entreprenad. Den 29 juni 2010 tecknades avtal med Attendo Care AB att drifta 

särskilt boende och korttidsplatser på äldreboendet Lindgården, Broby. Kontaktstiden var 5 år 

och har förlängts i 2 år tom 31 oktober 2017.  

Vid en ny upphandling av driften av Lindgårdens äldreboende är det viktigt att tydliggöra 

varför man upphandlar verksamheten och vilken målsättning kommunen har för 

verksamheten. En upphandlingsmodell ska väljas och de kvalitetsområden som ska 

utvärderas ska fastställas. Beslut om Lindgården även fortsättningsvis ska drivas av privat 

entreprenör måste fattas i god tid före avtalets utgång, då nytt förfrågningsunderlag ska tas 

fram. Kommunchefen bör därför ges i uppdrag att ta fram underlag för en ny upphandling. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Services tjänsteskrivelse 2015-12-22 
 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig 
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§ 2 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 
Dnr: KS 2016/00024 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsens delegationsordning finns ett antal beslut som är delegerade till 

Produktionschefen. Med anledning av att den befattningen kommer att förändras i 

Göingemodellen 2.0 behöver delegationsordningen revideras.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-01-07 

 Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunens chefer 

Hemsidan 
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§ 3 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott inkomna i december redovisas januari 
2016 
Dnr: KS 2015/01894 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Länsstyrelsen 

 

1. 431-30301-2015 Beslut om tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämning RAÄ 

208:1 inom fastigheten Lunnom 17:4 

Dnr KS 2015/01894 

 

2. 431-30296-2015 beslut om tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämningarna 

RAÄ 113:2, 124:1, 140:1-2 och 209:1 inom fastigheten Nöbbelöv 17:1 

Dnr KS 2015/01894 

 

3. 432-34087-2015, Beslut om tillstånd till ombyggnad av stallbyggnader inom 

byggnadsminnet Wanås slott, fastigheten Vanås 3:12. 

Dnr KS 2015/01894 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-12-14 
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§ 4 
 

Fastställande av interkommunal pris för Gymnasiesärskola 
för år 2016  
Dnr: KS 2016/00078 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

-  Det interkommunala priset för gymnasiesärskola fastställs till 268 402 kr.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att debitera andra kommuner för interkommunala elever på våra skolor skall Östra 

Göinge Kommun fastställa ett interkommunalt pris för Gymnasiesärskolan som genomförs i 

kommunen. Beräkningen skalla grunda sig på 2016 års budget. 
 

Beslutsunderlag 
- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-01-15 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, Verksamhetschef 

Fidan Halitaj, ekonom 
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§ 5 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
Gymnasiesärskola år 2016 
Dnr: KS 2016/00079 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående gymnasieskolor 284 506 kr 

i bidrag för elever i Gymnasiesärskola. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hemkommunen skall lämna bidrag för elever i fristående Gymnasiesärskola. Bidraget skall 

enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet fastställs årsvis. 

Här beslutas om bidragsbelopp för elever från Östra Göinge kommun för år 2016. 

 
 

Beslutsunderlag 
- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-01-18 

 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Fidan Halitaj, ekonom 
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§ 6 
 

Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2016  
Dnr: KS 2016/00080 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

-  Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott  

 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att debitera andra kommuner för interkommunala elever skall Östra Göinge kommun 

fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2016 års budget.   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-01-18 

 Bilaga, Interkommunal prislista för förskola/grundskola för år 2016 

 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, verksamhetschef 
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§ 7 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2016 
Dnr: KS 2016/00081 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

- För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående grundskolor och friskolor 

bidrag enligt förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor. 

Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet 

fastställs årsvis. Här beslutas om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun 

för år 2016. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-01-18 

 Bilaga, Bidrag till fristående grundskola/förskola för år 2016 

 
 

 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Fidan Halitaj, ekonom 
 
 
 

 

 


