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Tid och plats: 

 

Torsdag den 25 februari 2016, klockan 13.00-15.00 , Kräbblebodarummet i 

kommunhuset 

 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Birthe Nilsson (S) tjg. ersättare för Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Tommy Johansson, utredare § 9 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Pernilla Hallberg, enhetschef, informationsärende 

Sladjana  Stegarevic, arbetsledare 

Ulla Wram, verksamhetschef, informationsärende 

Anne-Marie Karlsson, enhetschef, informationsärende 

Tomislav Skoric, förbättringsledare 

 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen 2016-02-25 kl. 15.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

8 - 10 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2016-02-25 

Sida 3/7 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-02-25 

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-25 

Datum då anslaget tas ned 2016-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 8 
 

Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och 
fritidspriserna och stipendierna  
Dnr: KS 2015/01625 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen fastställer prissumman för Idrott- och fritidspriset till 5 000 kr. 

 Kommunstyrelsen fastställer stipendiesumman för Idrott- och fritidsstipendium – 

Ungdom till 5 000 kr. 

 Kommunstyrelsen fastställer prissumman för Kulturpriset till 5 000 kr. 

 Kommunstyrelsen fastställer stipendiesumman för Kulturstipendium – Ungdom       

till 5 000kr. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nya och reviderade priser och stipendier inom kultur och fritidsområdet är beslutade av 

Kommunfullmäktige den 28 januari 2016. 

Pris- och stipendiesummor skall fastställas för respektive pris och stipendium. 

De nya och reviderade priserna och stipendierna är: 

 Idrott- och fritidspris 

 Idrott- och fritidsstipendium – ungdom 

 Kulturpris 

 Kulturstipendium – ungdom 

 Mästerskapsutmärkelse 

För Mästerskapsutmärkelse utgår inga prissummor 

Priserna och stipendierna är ett led i att lyfta fram kultur- och fritidslivets stora och viktiga 

betydelse för att ytterligare stärka Östra Göinge som en bra kommun att leva och bo i.  

 

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

föreningar inom kultur- och fritidsområdet skall premieras och uppmuntras. 
 

Beslutsunderlag 
- Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2016-02-01 

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2016-01-28 
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Forts.§ 8 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) föreslår att prissumman för kulturpriset och idrotts- och fritidspriset 

ska vara 10 000 kronor. 

Erling Emsfors (M) och Elisabet Johansson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att omsorgs- och 

utbildningsutskottet bifaller Erling Emsfors (M) och Elisabet Johanssons (MP) förslag.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 9 
 

Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2015/01722 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet fastställer riktlinjer för projektplan.  

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett omsorgs- och utbildningsutskottet i uppdrag arbeta fram en 

måltidsstrategi för Östra Göinge kommun. För arbetets genomförande ska en projektgrupp 

tillsättas och riktlinjer för en projektplan fastställas. 

 

En projektplan tas fram av projektgruppen och bör ha följande riktlinjer: 

 Kvalitetsaspekter 

 Miljö- och hållbarhetsaspekter 

 Näringsaspekter 

 Hälsoaspekter 

 Måltidsaspekter för bildningsverksamheten 

 Måltidsaspekter för vård- och omsorgsverksamheten 

 

Måltidsstrategin bör vara klar för beslut juni 2016.   
 
 

Beslutet skickas till: 

Tommy Johansson, utredare SPU 
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§ 10 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott inkomna i januari redovisas februari 
2016 
Dnr: KS 2016/00036 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Länsstyrelsen 

1. Dnr 431-33419-2015, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning inom fastigheten Nöbbelöv 4:3, fornlämning nr 113, Östra 

Broby socken. 

Dnr KS 2016/00036 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-01-11 
 
 
 
 

 

 


	Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna
	Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet
	Nya och reviderade priser och stipendier inom kultur och fritidsområdet är beslutade av Kommunfullmäktige den 28 januari 2016.
	Pris- och stipendiesummor skall fastställas för respektive pris och stipendium.
	De nya och reviderade priserna och stipendierna är:
	 Idrott- och fritidspris
	 Idrott- och fritidsstipendium – ungdom
	 Kulturpris
	 Kulturstipendium – ungdom
	 Mästerskapsutmärkelse
	För Mästerskapsutmärkelse utgår inga prissummor
	Priserna och stipendierna är ett led i att lyfta fram kultur- och fritidslivets stora och viktiga betydelse för att ytterligare stärka Östra Göinge som en bra kommun att leva och bo i.

	Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun
	Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott inkomna i januari redovisas februari 2016
	Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
	Sammanfattning av ärendet


