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Paragrafer

Underskrifter:
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Ordförande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Omsorgs och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2016-04-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-20

Datum då anslaget tas ned

2016-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Patientsäkerhetsberättelse 2015
Dnr: KS 2016/00554

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut


Patientsäkerhetsberättelsen 2015 för Stöd och Omsorg godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11
Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse.
-

Fortsatt arbete med de nationella kvalitetsregistren sker för att öka patientsäkerheten.
Viss omvårdnadspersonal har åtkomst till registret Senior alert. Följer resultat i de
nationella Kvalitetsportalen.
Handlingsplan finns med mål i Sammanhållen vård och omsorg följs i den 5 områdena för
god vård.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har utbildats inom beslut stöd vid funktionsnedsättning.
Kommunen har för första gången deltagit i en nationell mätning av vårdrelaterade infektioner
(HALT)

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2015-03-17
 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Stöd & Omsorg
 Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2015

Beslutet skickas till:
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef
Gunilla Marcusson, MAS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Dnr: KS 2014/00437

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till beslut

 Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till nytt hälso-och sjukvårdsavtal.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Översyn av befintligt avtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne påbörjades 2013.
Under tiden har det varit ett antal dialogmöten samt att kommunen har getts möjlighet att
lämna remissvar. Remissvar lämnades in september 2015. Nuvarande avtal är förlängt till 
2016-08-31. KFSK styrelse har nu ställt sig bakom det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och
skrivit en bakgrund till avtalet. Nyheterna finns i utvecklingsplan (del B) och som en
konsekvens sker även förändringar i samverkan/samarbete mellan Region Skåne och
kommuner (del c).
Avtalets syfte är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och
därigenom bidra till ökad trygghet. Gemensamt utvecklingsåtagande med syfte att höja
kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras.
Utvecklingsåtagandet ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan
utföras i hemmiljö. Utvecklingsplan 2016-2020 beskriver 4 områden
 Utveckling av teambaserad vårdform för den mest sjuka
 Utveckling av insatser för tidvis sviktande
 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning
Det först beskrivna utvecklingsområdet, ny vårdform med teambaserat arbetssätt, kommer att
införas och de personer som omfattas frångås tröskelprincipen. Kommunens sjuksköterska
och läkare från Region Skåne utgör kärnan och ska svara för att det gemensamma uppdraget
att vårda de mest sjuka i hemsjukvården.
Gemensamma förberedelser på Skåneövergripande nivå
 Gemensam strategi om e-hälsa och informationsförsörjning i hemsjukvården
 Gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling fastställs och
parternas respektive planer för genomförande
 Val av beslutstöd för att identifiera personer aktuella för inskrivning och val av
adekvata åtgärder, vårdnivå, sekundärprevention med mera
 Fungerande rutiner för ”inskrivning” i den nya teambaserade vårdformen utarbetas

Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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Forts. § 19




Fortsatt utveckling av gemensamma arbetsformer och operativa rutinen för
vårdformen med teambasrat arbetssätt
Översyn och uppdatering avseende Grundöverenskommelsen inklusive bilagor
På central nivå ska en plan för gemensam uppföljning tas fram utifrån de områden
som fungerar i avtalet, uppföljning och utvärdering av målgrupp och
utvecklingsresultat.

Förväntat resultat och effekter
För vårdtagare
 Det ges större möjligheter att få hjälp med hela sitt komplexa behov.
 Trygghet och inflytande över sin egen vård och omsorg.
 Bättre tillgång till läkarstöd i hemmet.
 Trygghet genom tidig intervention.
 ”Tröskelprincipen” försvinner/sänks för
de mest sjuka och kvarstår för övriga
För Kommunens verksamhet
 Effektivare arbetssätt genom nära samarbete/samverkan
 Tillgång till läkarstöd dygnet runt – trygghet genom tillgänglighet
 Ökad möjlighet att kunna ge rätt vård i rätt tid och stöd i bedömningar
 Bättre samsyn och samordnade planer för patienterna.
Ekonomiska beräkningar är genomförda av Kommunförbundet. För vår kommun skulle det
innebära en ökning av personalkostnad på 1,6 miljoner. Egen intern beräkning visar på ca 2,5
miljoner i ökning.

Beslutsunderlag





Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-03-29
Skrivelse från Kommunförbundet Skånes styrelse 2016-03-01
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Bilagor

Beslutet skickas till:
Ann-Lisa Simonsson, verksamhetschef
Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig
Gunilla Marcusson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Kvalitetsberättelse 2015 för Stöd & Omsorg
Dnr: KS 2016/00563

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut

 Kvalitetsberättelse år 2015 för Stöd & Omsorg godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Sex verksamhetsuppföljningar inom den egna verksamheten har redovisats under året. De
interna verksamhetsgranskningarna visar att äldreomsorgen och handikappomsorgen måste
förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete, följa upp och analysera avvikelser och synpunkter
och förbättra den sociala dokumentationen.
En egen brukarundersökning har genomförts inom kommunens dagliga verksamhet och
gruppboende/serviceboende. 75 procent av de svarande är mycket nöjda med de
arbetsuppgifter de har i den dagliga verksamheten och 88 procent känner sig trygga.
91 procent känner sig trygga i sin grupp/servicebostad och alla boende vet vem som är deras
kontakman.
Enligt socialstyrelsens brukarundersökning är 93 procent av brukarna är mycket/ganska nöjda
med hemtjänsten i sin helhet och 96 procent är nöjda med personalens bemötande.
80 procent av de boende är mycket/ganska nöjda med sitt äldreboende och 95 procent är
mycket/ganska nöjda med personalens bemötande.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-22
 Kvalitetsberättelse år 2015 för Stöd & Omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

IFO Brukarundersökning, Ekonomiskt bistånd, år 2015
Dnr: KS 2016/00557

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Rapporten godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Utredningsenheten har under hösten 2015 deltagit i SKL:s brukarundersökning för individoch familjeomsorgen. Resultaten publiceras i Kolada och används även som kompletterande
mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Enkäter har lämnats ut till personer som besökt socialsekreterare under oktober och november
2015 för ansökan om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). I östra Göinge har 43 personer
(46 %) besvarat enkäten. 41 kommuner har deltagit i enkätundersökningen Ekonomiskt
bistånd. 85 procent av de som besvarat enkäten i Östra Göinge tycker att det är lätt att nå
socialsekreteraren och 95 procent anser att det är lätt att förstå den information som lämnas.
92 procent tycker att situationen har förbättrats efter kontakten med socialtjänsten.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd& Service tjänsteskrivelse 2016-03-22.
 Sammanställning enkätresultat ekonomiskt bistånd 2015

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Redovisning enkät Daglig verksamhet år 2015
Dnr: KS 2016/00559

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut


Rapporten godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
SKL har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomfört en
testomgång av en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med
funktionsnedsättning inom boende och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL,
det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter.
Arbetet med den nationella brukarundersökningen är ett utvecklingsarbete inom ramen för
öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram
resultatindikatorer för jämförelser och förbättringsarbete.
Daglig verksamhet LSS har deltagit i SKL:s testundersökning tillsammans med 42 andra
kommuner. Enkäterna har funnits både med och utan bildstöd (pictogram), i pappersform och
som webbenkät genom samarbete med Neonova om enkätverktyget Pict-O-Stat. Testet i
Östra Göinge har gjorts med enkätverktyget Pict-O-Stat. Från kommens dagliga verksamhet
har 34 personer deltagit. I denna testomgång har deltagarna fått träna att besvara frågorna på
egen hand. Av de svarande har 85 procent uppgivet att personalen bryr sig om brukarna och
71 procent känner sig trygga med personalen. 53 procent har svarat att de själva får bestämma
vad som är viktigt i den dagliga verksamheten

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-22
 Sammanställning enkät Daglig verksamhet 2015

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Uppföljning av hemtjänsten 2016
Dnr: KS 2016/00560

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut

 Rapporten godkänns. Granskningen av hemtjänsten som påbörjats 2011 avslutas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av hemtjänstens upprättade handlingsplan har gjorts 2013, 2014 och 2015.
Omsorgs-och utbildningsutskottet beslutade i april 2015 att ny uppföljning skulle göras inom
1 år. Uppföljning av de aktuella områdena avvikelsehantering, dokumentation och lokala
rutiner har gjort i mars 2016.
Hemtjänstverksamheten har sedan 2011 haft fyra enhetschefer. Sedan september 2014 har
verksamheten omorganiserats två gånger. Handlingsplan har upprättats efter varje
uppföljning av den chef som varit i tjänst men inget resultat har påvisats som går i rätt
riktning. Kvalitetsarbetet har inte utvecklats och de lokala rutinerna är inte reviderade.
Antalet chefsbyten kan vara orsak till detta.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-22
 Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2016

Beslutet skickas till:
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef
Åsa Martinsson, enhetschef
Anne-Marie Karlsson, enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Uppföljning och utveckling av hemtjänsten - jan-mars 2016
Dnr: KS 2016/00653

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Omsorgs- och utbildningsutskottet

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ska vid varje sammanträde med kommunstyrelsen redovisa uppföljning av
hemtjänsten. Redovisningen ska omfatta resultat av åtgärder för att komma tillrätta med
underskottet i verksamhetens budgetram.
Redovisningen överlämnas till omsorgs- och utbildningsutskottet för djupare analys och svar
på eventuella frågor.

Beslutsunderlag
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-13
 Redovisning, utveckling av hemtjänsten jan-mars 2016

Beslutet skickas till:
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Ansökan från Activ Hemtjänst Kristianstad AB som utförare
inom valfrihetssystemet (LOV)
Dnr: KS 2016/00566

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut

 Active Hemtjänst Kristianstad AB godkänns som utförare av serviceinsatser enligt
kategori B i Östra Göinge kommun.

Beslutsmotivering
Sökanden Activ Hemtjänst Kristianstad AB uppfyller kvalificeringskraven enligt LOV 7 kap
1 och 2 §§ samt övriga ställda kvalificeringskrav enligt förfrågningsunderlaget. Sökande
uppfyller ställda krav på tjänstens utförande och accepterar kontaktraktsvillkoren.

Beslutsnivå
Kommunsstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Activ Hemtjänst Kristianstad AB, organisationsnummer 556835-5977, Box 580, 291 25
Kristianstad, har via Charalabos Kosmidis ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser i Östra
Göinge kommun.
Ansökan avser serviceinsatser, enligt kategori B, i hela Östra Göinge kommun. Företaget leds
av Charalabos Kosmidis som har gått omvårdnadsprogrammet. Han har därefter arbetat som
personlig assistent och undersköterska.
Leverantörsförsäkran och presentation av utföraren är inlämnat. Leverantören är kontrollerad
hos Skatteverket och har inga anmärkningar.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-30
 Ansökan från Activ Hemtjänst Kristianstad AB 2016-03-23

Beslutet skickas till:
Charalabos Kosmidis, Activ Hemtjänst Kristianstad AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 26

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

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och uppdrar åt kommunchefen att genomföra
upphandling av driften av Lindgårdens särskilda boende inklusive platser för
korttidsvård i enlighet med förslaget.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram underlag för upphandlingsmodell och vilka
kvalitetsområden som ska utvärderas vid en förnyad upphandling av driften av Lindgårdens
särskilda boende inklusive platser för korttidsvård. Följande förslag lämnas:
Fast pris-modell: Kommunen fastställer ett på förhand givet pris för tjänsten. Priset
utvärderas inte, utan anbuden utvärderas enbart utifrån kvalitetskriterier. Anbudet med bäst
uppfyllda kvalitetskriterier kommer att antas.
Kvalitetsområden: Utvärderingskriterier utformas utifrån kvalitetsområden (Lokal
värdighetsgaranti, antagen 5 november 2014, Dnr: KS 2014/00789) gällande särskilt boende.
Utvärderingskriterierna kommer att definieras inom följande områden:
-

Bemötande
Den enskildes delaktighet
Aktivitet och måltidsmiljö
Kompetens och bemanning

Beslutsunderlag





Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-31.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10 § 24
Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-01-20 § 1
Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-12-22.

Beslutet skickas till:
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Stöd och omsorg
Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig
Veronica Bertilsson, upphandlare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Fastställande av månadshyra för boende i nya
gruppboendet på Njuravägen i Broby.
Dnr: KS 2016/00599

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 Hyran för boende i gruppboendet på Njuravägen fastställs. Årlig uppräkning av hyran
sker varje år enligt allmännyttans hyreshöjningar.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
En slutlig hyreskostnad för nya gruppboendet på Njuravägen i Broby har tagits fram av
Göingehem. Den totala ytan är 450 kvm och kostnaden är 2 400kr/ kvm vilket innebär en
årshyra på 1 080 000kr.
Lägenhetens boendeyta är 45 kvm och motsvarar en kostnad med 9 000 kr per lägenhet därtill
tillkommer 500 kr för gemensamma utrymmen. Elförbrukningen ska också ingå i hyran och
har beräknats utifrån vad en genomsnittlig lägenhet på ca 45 kvm förbrukar, vilket är 1 500
kWh/ år vilket motsvarar 220 kr/ månad inkl avgift för elnät enligt E-on:s hemsida.
Total månadshyra blir då 9 720kr. Den boende förutsätts söka bostadsbidrag i de fall
hyreskostnaden inte kan tas ut. Jämkning av hyra kan därefter sökas i de fall
boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet som är 5 501 kr, då reduceras
boendekostnaden så att den boende försäkras sitt förbehållsbelopp.
Göingehem ska lämna in redogörelse för kostnaderna för att bygga ett gruppboende, med de
särskilda krav som gäller för ett sånt boende.

Beslutsunderlag

 Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-04-01

Beslutet skickas till:
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef
Nina Andersson, enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och
Hanaskogsbadet
Dnr: KS 2016/00639

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen fastställer riktlinjen för åldersindelning för entrékategorierna på
friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet enligt förslaget att gälla från och med
2016-06-01.
 Kommunfullmäktige fastställer entréavgifterna till friluftsbaden Trollabadet och
Hanaskogsbadet enligt förslaget att gälla från och med 2016-06-01.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En översyn över samtliga entréavgifter på de anläggningar som Kultur- och Fritidsenheten
ansvarar för genomförs för närvarande och kommer att vara genomförd under maj 2016
Detta förslag rör entréavgifterna på kommunens friluftsbad Trollabadet och Hanaskogsbadet
samt åldersindelningen för de olika entrékategorierna.
Entréavgifterna justerades senast den 1 juni 2007 och en ny justering är motiverad för att dels
möta ökade driftkostnader under senaste nio åren och dels skapa utrymme för ökad intäkt
som kan återinvesteras i anläggningarna.
Förslaget innebär också en ny åldersindelning för de olika entrékategorierna. Strategin En bra
start i livet är fastställd att gälla för åldersintervallet 0-20 år. Bland annat är direktivet till
förvaltningen att förvaltningen ska arbeta för att ge barn och unga förutsättningar till en aktiv
livsstil och öka den fysiska aktiviteten. Vidare definieras barn och ungdomar upp till 20 år
som en särskild viktig grupp i programhandlingen Fritid. Därför föreslås att gränsen för barn
och ungdomar sätts till 20 år och entréavgiften för ungdomar upp till 20 år föreslås vara lägre
än för vuxna.
Åldersindelning och entréavgifter
Dagsentré
Barn 0-6 år (endast i sällskap med vuxen)
Barn och ungdom 7-20 år
Vuxna
Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom)
Justerandes sign.

0 kr
15 kr
30 kr
70 kr

Utdragsbestyrkande

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet
2016-04-19
Sida 16/17

Forts. § 28

Säsongsentré
Barn 0-6 år (endast i sällskap med vuxen)
Barn och ungdom 7-20 år
Vuxna
Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom)

0 kr
150 kr
300 kr
700 kr

Beslutsunderlag
 Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2016-04-05

Beslutet skickas till:
Therese Svensson Collin, fritidsansvarig

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet
2016-04-19
Sida 17/17

§ 29

Meddelanden mars 2016
Dnr: KS 2016/00382

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut


Redovisningen godkänns

Beslutsnivå
Omsorgs- och utbildningsutskottet

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen
1. Beslut om tillstånd till restaureringsåtgärder på byggnadsminnet Ballingstorp,
Ballingstorp 1:9.
2. Beslut om bidrag till restaureringsåtgärder på byggnadsminnet Sporrakulla.
3. Beslut om bidrag till tak- och stomarbeten på byggnadsminnet Ballingstorp.
4. Beslut om tillstånd till mindre ändring av fasad på ekonomilänga inom
byggnadsminnet Wanås slott, Vanås 3:12
5. Beslut om tillstånd till tillfällig montering av Rafael Gomez Barrös konstverk ”Casa
Tomada”, på byggnadsminnet Wanås Slott och ekonomibyggnader, Vanås 3:12
6. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning
inom fastigheten Getaberga 4:1, fornlämning nr 91, Emmislövs socken
Övrigt
7. Beslut i Lex Sarah ärende, Ungdomsboendet i Glimåkra
Dnr KS 2016/00264
8. Beslut i Lex Sarah ärende, Hemtjänsten och Nattpatrullen
Dnr KS 2016/00392

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-03-15

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

