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Tid och plats: 

 

Onsdag den 16 mars 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: Jan Carlson, enhetschef § 13-14 

Helena Zeberg, kulturansvarig § 13 

Therese Svensson-Collin § 14 

Lena Svensson, äldrepedagog § 11 

Mirjam Englund, enhetchef § 11 samt information om placeringar 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef, § 12 samt information om 

sjukvårdsavtalet 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2016-03-16 kl.16.15. Enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

11 - 17 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Sofia Nilsson (C) 

  

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 2016-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-16 

Datum då anslaget tas ned 2016-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 11 
 

Rapport förebyggande hembesök 2015 
Dnr: KS 2016/00361 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Stöd och Omsorg redovisar rapport från den uppsökande verksamheten till 80-

åringar år 2015. Rapporten innehåller statistik samt jämförelsetal för åren 2010-2015. 

Östra Göinge kommun erbjuder förebyggande hembesök det år man fyller 80 år. Vid besöket 

lämnas information i olika frågor, och det görs en intervju. Resultatet av intervjuerna 

sammanställs årligen. Sammanfattningsvis mår 2015 års 80-åringar i Östra Göinge kommun 

bra och har ett fysiskt och socialt aktivt liv. Man är på det hela taget nöjd med sin tillvaro. 

Man bor i villa, lite drygt hälften sammanbor med en annan vuxen. Man uppskattar 

hembesöken och tycker att man får bra information om kommunens verksamhet.  

Verksamheten deltar i ett utvecklingsprojekt med forskningsplattformen vid högskolan i 

Kristianstad tillsammans med övriga Skåne Nordost-kommuner. 

Lokal samverkan med vårdcentralerna stärks genom gemensamma rutiner. 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Stöd och Omsorg tjänsteskrivelse 2016-02-24 

 Rapport Förebyggande hembesök 2015 2016-02-18 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef 

Lena Svensson, Äldrepedagog 
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§ 12 
 

Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS 
Dnr: KS 2016/00285 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige fastställer måltidspriser enligt nedanstående förslag. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
I bostad med särskild service enligt LSS står var och en för sina matkostnader och får stöd 

och hjälp med att laga mat i sin egen bostad allt utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Möjligheten att ha ett måltidsabonnemang där alla måltider ingår har det sedan 2012 fungerat 

så att måltidsabonnemanget har betalats in i förväg och funnits på ett balanskonto. Kontroll 

och uppföljning är krävande och blir inte så korrekt som det borde som exempelvis vid 

frånvaro. Rutinerna bör ändras så att samtliga måltider debiteras i efterhand vilket innebär att 

man betalar de för måltider man har ätit till en fasställd kostnad.. 

 

Förslagen till måltidspriser ska fastställas. Information till brukare och företrädare genomförs 

innan införandet av förändringen. Nya verksamhetsrutiner ska också utformas. 

 

Förslag till priser för måltider inom LSS-boende 

 

Frukost     13kr 

Förmiddagsfika   7kr 

Lunch  17kr 

Eftermiddagsfika   7kr 

Middag/ Kvällsmat 17kr 

Kvällsfika    7kr 
 

Om brukaren väljer att äta samtliga måltider gemensamt blir kostnaden per dygn 68kr och per 

månad 2 040kr. I dag betalar brukarna 2 000kr i månaden. Med det nya systemet ökar 

kostnaden med 40kr/ månad och 480kr/ år om brukaren väljer att äta samtliga måltider 

gemensamt.  
 

Enligt konsumentverkets beräkningar i ”koll på pengarna” är genomsnittlig månadskostnad 

för kvinnor i åldern 18-60 år ca 1 855kr/ mån, män i åldern 18-60 år ca 2 405kr/ mån. Total 

genomsnittlig månadskostnad är ca 2 130kr/ mån. Måltidspriserna ovan är i linje med 

konsumentverkets beräkningar. 

 

Priser för personalmåltider inklusive moms inom LSS-boende 
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Forts. § 12 

 

 

Frukost   45kr 

Lunch  57kr 

Middag/ Kvällsmat 57kr 

Fika   18kr  ej prissatt tidigare 

 

Personalens priser ska följa den externa prissättning som finns för kostenhetens restauranger 

inom äldreomsorgen med komplettering att fikamålen inom LSS jämställs med priset för en 

efterrätt (18 kr inkl. moms). Den årliga justeringen av kostenhetens externa priser även 

kommer att sätta priset på personalmåltiderna inom LSS. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stöd och Omsorg 2016-02-16 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Nina Andersson, enhetschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Alexandra Karlsson, ekonom 

Petra Axelsson, ekonomiassistent 

Inga-Britt Tedevall, handläggare 
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§ 13 
 

2015-års Kulturpris och Kulturstipendium - Ungdom 
Dnr: KS 2016/00294 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Gunda Friman ordförande i Sibbhults Folketshusförening tilldelas årets kulturpris  

 Axel Bodelsson tilldelas årets kulturstipendium - ungdom 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

 
 

Beslutsmotivering  
Kulturpris 2015: 

Gunda Fridman, ordförande i Sibbhults Folketshusförening, har utnämnts till mottagare av 

kulturpriset 2015. Hon har i många år kämpat med en oerhörd entusiam för att Sibbhult ska 

kunna behålla sitt Folketshus med allt vad det innebär av biograf, teater, mötes- och 

festlokaler. Särskilt uppmärksammad är hennes drivkraft för att alla våra pensionärer ska få 

se bio samt den årliga filmfestivalen i november, där kortfilm och kvalitetsfilmer är utbudet. 

Östra Göinge kommun uppskattar hennes insatser för att bevara ett värdefullt kulturcentrum i 

bygden och uppmuntrar henne att fortsätta med samma glöd! 

Kulturstipendium – Ungdom 2015: 

Axel Bodelsson, född 97, har utsetts till mottagare av kulturstipendiet – ungdom 2015. Han 

får priset för att han är en stor talang och har en gedigen repetoar trots sina unga år. Han har 

medverkat i musikalerna Hairspray och Little Shop of Horror med musikgruppen Flash. Vi 

har också sett Axel som kvinnocharmören Glenn-Anders Lundberg i det musikaliska 

lustspelet ”Lundbergs korsettfabrik”. Vi hoppas med detta pris att vi kan uppmuntra Axel till 

fortsatt utbildning inom musik- och musikalområdet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om Kulturpris samt Kulturstipendium – Ungdom för 2015 skall fattas. 

 

Kulturpriset är avsett att som belöning och uppmuntran utdelas till aktörer, verksamma inom 

litteratur, musik, bildkonst, film, rörlig bild, teater, koreografi, konsthantverk eller annan 

kulturell verksamhet. 

 

Kulturstipendium – ungdom är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till unga 

personer som gjort insatser inom kulturområdet såsom teater, konst, musik, dans, litteratur, 

film, rörlig bild och foto eller verkat som ledare för ungdomar och därigenom utfört ett ideellt 

och i huvudsak oavlönat arbete inom kulturområdet. Stipendiet skall användas för 

stipendiatens utveckling inom sitt kulturområde. 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2016-03-16 

Sida 8/14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 13 
 

Beslutsunderlag 

 Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 2016-03-01 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Pristagare, via Helena Zeberg 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 14 
 

2015-års Idrotts- och Fritidspris och Idrotts- och 
fritidsstipendium - Ungdom 
Dnr: KS 2016/00397 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Simsällskapet Delfin tilldelas årets idrotts- och fritidspris 5 000 kronor 

 Ida Jönsson tilldelas årets idrotts- och fritidsstipendium – ungdom 5 000 kronor 

 Elise Malmberg (HAIS), Ida Jönsson (BK Viking), Glimma Ryttarförenings 

distansrittslag och Lukas Ahlgren, BK Viking tilldelas mästerskapsutmärkelser 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 
 

Beslutsmotivering  
Idrotts- och Fritidspris 2015:  

Simsällskapet Delfin erhåller Idrotts- och Fritidspriset 2015 för deras outtröttliga arbete för 

barns simkunnighet. Simklubben driver såväl egen simskola under vår och höst samt 

bemannar och driver kommunens sommarsimskolor. Klubbens arbete och engagemang 

möjliggör en extremt bra och billig simskola som skapar förutsättningar för kommunens barn 

att bli simkunniga. Simklubbens ungdomar förtjänar ett uppmärksammande och erkännande 

för den insats de gör med att lära ut en livsviktig förmåga som simkunnighet under trygga och 

roliga former. 

 

Idrotts- och Fritidsstipendium 2015: 

Ida Jönsson, BK Viking, erhåller Idrotts- och Fritidsstipendiet – ungdom 2015 för sin 

fantastiska insats för att nå framgångar inom tjejbrottningen samtidigt som hon alltid 

framhäver klubbens roll. Det innebär mycket resor och planering av skolarbetet för att hinna 

åka runt i Skåne för att hitta bästa sparring. Till hösten kommer hon att börja på 

brottargymnasium i Helsingborg där flera nya världsmästare tränar. Ida har under förra året 

varit Månadens talang i Kristianstadsbladet och fått Bedrupstipendiet. Höjdpunkterna under 

2015 var USM-guld, EM-brons och deltagande i VM som förstaårs ungdom. 

 

Mästerskapsutmärkelser 

Elise Malmberg, HAIS, boende i Broby. SM-guld inom- och utomhus 400m häck., U23-EM-

guld på 400m häck i Tallinn. 

 

Ida Jönsson, BK Viking, boende i Broby. USM guld, kvinnor ungdom 52 kg, EM-brons, 

kvinnor ungdom 49 kg 
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Forts. § 14 

 

Glimma Ryttarförenings distansrittslag. Ryttare i laget: Mia Lundborg/ Smokey, Cecilia 

Sonesson/ Chocolatte, Eva Oskarsson/ Lady Soraya. Lagledare: Jenny Thygesson och Kerstin 

Larsson Lag-SM-brons. 

Lukas Ahlgren, BK Viking, boende i Broby. USM silver, män ungdom 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om Idrotts- och fritidspris samt Idrotts- och fritidsstipendium – Ungdom för 2015 skall 

fattas. 

 

Idrotts- och fritidspriset är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till personer, 

föreningar eller andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser, 

prestationer eller resultat inom det ideella idrotts- och fritidsområdet. 

 

Idrotts- och fritidsstipendium – ungdom är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas 

till unga personer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser eller resultat 

inom idrotts- och fritidsområdet. Antingen som ledare eller aktiva inom en förening eller 

inom sitt eget idrotts- och fritidsutövande. Stipendiet skall användas för stipendiatens 

utveckling inom sitt idrotts- och fritidsområde. 
 

Beslutsunderlag 

 Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 2016-03-01 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Therese Svensson Collin, fritidsansvarig 

Pristagare, via Therese Svensson Collin 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 15 
 

Svar på motion angående attraktivitetshöjande åtgärder i 
anslutning till Trollabadet i Glimåkra 
Dnr: 2012/1003 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Motionen avslås 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Persson (S) har inkommit med motion angående attraktivitetshöjande åtgärder i 

anslutning till Trollabadet i Glimåkra och att kommunstyrelsen skall få i uppdrag av 

kommunfullmäktige att tillsammans med arrendator och lokalt föreningsliv utreda 

möjligheter av tillskapandet av någon typ av ”äventyrspark” i anslutning till Trollabadet i 

Glimåkra. 

 

Trollabadet är en viktig fritidsanläggning för Glimåkra och för kommunen i stort. Badet är 

välbesökt under sommarmånaderna både av boende i kommunen och av tillresta besökare. 

 

Sedan några år tillbaka pågår en dialog mellan kommunen och Göinge Trollacenter kring 

utvecklingen av Trollaområdet i Glimåkra. Göinge Trollacenter är en förening vars syfte 

bland annat är att samverka med andra aktörer i Glimåkra för att stärka och utveckla området 

ur ett fritidsperspektiv. Området omfattar bland annat ishall, fotbollsplaner, vandringsleder, 

gång-och cykelvägar samt friluftsbadet Trollabadet. 

 

2015 tog Göinge Trollacenter över som entreprenör av Trollabadet gällande drift av 

caféverksamheten samt ansvaret för inträde och biljettförsäljning. Sedan övertaget förs samtal 

mellan kommunen och entreprenören hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra 

friluftsbadet. 

 

Utvecklingen av Trollabadet bör fortsatt ske i nära samarbete mellan kommunen och 

entreprenören Göinge Trollacenter där våra gemensamma prioriteringar och planer styr vilka 

utvecklingsinsatser och förbättringar som skall göras på kort och lång sikt på badet. 

Kommunens investeringsplaner samt resursfördelning tillsammans med Göinge Trollacenters 

utvecklingsinriktning samt ambitionsnivå för Trollaområdet skall vara grunden i detta arbete. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2016-03-01 

Motion 2012-09-04 
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Forts § 15 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sven-Arne Persson (S) 
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§ 16 
 

Utvärdering av avtal om social jour 
Dnr: KS 2016/00486 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
  Rapporten godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 169, att teckna avtal med Kristianstads kommun 

om social jour på tider Östra Göinge kommun inte har bemanning inom socialtjänsten. 

Uppföljning av avtalet skulle göras inom ett år. 

 

Utvärderingsrapport överlämnas nu till kommunstyrelsen. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-03-14 

 Utvärderingsrapport social jour 2016-03-11 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Mirjam Englund, enhetschef 
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§ 17 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott inkomna i februari redovisas mars 2016 
Dnr: KS 2016/00176 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsstyrelsen 

Beslut, samråd enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för ny- och 

ombyggnader på Sibbhultsnätet på fastigheten Aventorp 2:7 m fl. 

Dnr KS 2016/00176 

 

2. Rättelse i beslut 431-35891-2015-§-13, Beslut om arkeologisk förundersökning inom 

fastigheten Vanås 3:12, fornlämning nr 109 i Gryts socken, Kristianstads kommun. 

Dnr KS 2016/00176 

 

3. Beslut om bidrag till tillgängliggörande av Ballingstorp, Ballingstorp 1:9, Kviinge 

socken. 

Dnr KS 2016/00176 

 

4. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med förläggning av elkabel, 

fastigheten Svenstorp 2:7 m fl fornlämning nr 115 Hjärsås socken. 
Dnr KS 2016/00176 
 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-16 
 
 
 

 

 


