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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Tid och plats: Onsdag den 24 augusti 2016, klockan 13:00-15:25 , Dönabergarummet, 

Läkarvillan 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Christina Olsson, enhetschef elevhälsan (information) 

Anette Joelsson, lärare (information) 

Maria Håkansson, skolsköterska (§ 34-35) 

Jan Carlsson, enhetschef kultur och fritid (§ 37) 

Helena Zeberg, kulturansvarig (§ 37) 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Stöd och omsorg (§§ 38-39) 

Justerare Sven-Arne Persson 

Justeringens utförande Måndagen den 29 augusti 2016 i kommunhuset 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

Underskrifter: Paragrafer 34 -40 

Sekreterare Andreas Sjölin 

Ordförande Sofia Nilsson 

Justerare Sven-Arne Persson 
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Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-08-24 

Datum då anslaget sätts upp 2016-08-29 

Datum då anslaget tas ned 2016-09-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

Underskrift Andreas Sjölin 
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Information 

 Elevhälsans enhetschef Christina Olsson och lärare Jeanette Joelsson presenterar

rapporten ”Att vända frånvaro till närvaro”

 Kommunchef Jonas Rydberg informerar om situationen i hemtjänsten

 Kommunchef Jonas Rydberg informerar om förskolsituationen i Broby
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§ 34

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
Dnr: KS 2016/00783 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen antar förslaget till ledningssystem.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska det finnas ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Det ligger på Kommunstyrelsen att anta denna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse elevhälsans medicinska insats 2016-05-11

 Förslag till ledningssystem
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§ 35

Verksamhetsberättelse 2015/2016 och verksamhetsplan för 
2016/2017, elevhälsans medicinska insats 
Dnr: KS 2016/01253 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner verksamhetsberättelsen och

verksamhetsplanen.

Beslutsnivå 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet
Elevhälsan har skrivit fram en verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska verksamhet 

för 2015/2016 och en ny verksamhetsplan för 2016/2017. Dessa behöver godkännas av 

Omsorgs- och utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse elevhälsan, 2016-07-08

 Verksamhetsberättelse 2015/2016 och verksamhetsplan för 2016/2017
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§ 36

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av ny förvaltningsorganisation från den 1 
september 2016 
Dnr: KS 2016/00024 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
I samband med att en ny förvaltningsorganisation börjar gälla från och med den 1 september 

2016 behöver delegationsordningen revideras därefter. Detta för att den ska stämma överens 

med alla nya titlar med tillhörande ansvarsområden som förändringen för med sig. Under 

perioden 1 till 7 september 2016 kommer liggande förslag till delegationsordning tillfälligt att 

gälla genom ett ordförandebeslut. 

Omsorgs- och utbildningsutskottets uppgift är att bedöma kapitel 3 och 4 i 

delegationsordningen. Ledningsutskottet bedömer de inledande utgångspunkterna vid 

delegering samt kapitel 1 och 2. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse administration och utredning, daterad 2016-07-21

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2016-07-21

Beslutet skickas till: 

Hemsidan, intranät 
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§ 37

Beslut om att utse stenstipendiat för år 2016 
Dnr: KS 2016/01343 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
  utses till stenstipendiat för år 2016.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1988 har Stenstipendiet delats ut av Östra Göinge kommun. Stipendiesumman är på 60 

000 kr och sedan 2008 har stipendiet delats ut vartannat år. 

Fyra ansökningar har inkommit till 2016 års Stenstipendium. Namnen på de fyra ansökarna 

som önskar erhålla stipendiet är . konstnär,  konstnär,  

 konstnär och  konstnär. 

Förslag på sammanträdet 
Då förvaltningen inte tagit ställning till vilken av de fyra kandidaterna som bör få stipendiet 

yrkar Sofia Nilsson (C) på att  utses till stenstipendiat för år 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag. 

Ordföranden finner att utskottet bifaller Sofia Nilssons (C) yrkande på att  utses 

till stenstipendiat för år 2016. 

Beslutsunderlag 

 Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2016-08-04

 Ansökningshandlingar

 Synpunkter från referensgruppen som sammanfattas och delas ut på sammanträdet

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Stenstipendiat via Helena Zeberg 

Övriga sökande via Helena Zeberg 

Referensgruppen via Helena Zeberg 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 38

Åtgärder med anledning av IVO:s verksamhetstillsyn 
avseende handläggning av barnärenden 16-17 september 
2015 
Dnr: KS 2015/00951 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott godkänner redovisningen av

åtgärder och skickar den till Inspektionen för vård omsorg.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 16 och 17 september 2015 genomfört en 

inspektion utifrån att IVO i ett antal klagomålsärende 2013-2014 uppmärksammat brister i 

handläggningen av barnärenden. Verksamheten har 2013 presenterat åtgärdsplaner för IVO, 

vilka bl a innehållit utbildningsinsatser till socialsekreterare, förstärkt arbetsledning och 

egenkontroll, utökning av handläggartjänster och upprättande av rutiner. IVO har vid sin 

inspektion 2015 uppmärksammat att brister kvarstår. 

IVO vill att Kommunstyrelsens individutskott redovisar vidtagna åtgärder sedan september 

2015, planerade åtgärder och tidsplan för dessa, samt på vilket sätt nämnden avser att följa 

upp resultatet av vidtagna åtgärder. Då det är Kommunstyrelsens omsorgs och 

utbildningsutskott som ansvarar för verksamhetsuppföljningen behandlas åtgärdsplanen i 

detta utskott istället. 

Verksamheten är medveten om att brister kvarstår och flertal åtgärder har vidtagits under det 

senaste året, vilka redovisas i åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag 

 Stöd och Omsorg tjänsteskrivelse 2016-08-09

 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder samt uppföljning

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Mirjam Englund, enhetschef 
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§ 39

Svar på revisionsrapport - Granskning av hemtjänst, 
överförmyndare, LSS och externa placeringar 
Dnr: KS 2016/00420 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen överlämnar bifogat svar till revisorerna med anledning av ru-

bricerad granskning

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Anmälan/redovisning i Kommunfullmäktige tillsammans med revisionsrapporten 

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av hemtjänst, externa 

placeringar, LSS och Överförmyndaren. Revisorerna bedömer att Kommunstyrelsen bör 

stärka sin styrning, beredning av ärenden och uppföljning inom de granskade områdena. 

Särskilt betonar revisorerna att Kommunstyrelsen borde varit mer aktiv för att nå en ekonomi 

i balans inom hemtjänsten och att det finns brister i beredningen av ett ärende att tillsätta ny 

överförmyndare samt att ändra bestämmelserna om ekonomiska förmåner till 

Överförmyndaren.  När det gäller hemtjänstens underskott och beredningen av ärendet kring 

Överförmyndaren har Kommunstyrelsen, i samband med prövningen av ansvarsfrågan i 

fullmäktige i juni, redan lämnat en kommentar i form av en förklaring till 

Kommunfullmäktige. Revisorerna har också ett antal kommentarer och rekommendationer 

avseende LSS och externa placeringar som Kommunstyrelsen inte har kommenterat tidigare.  

Beslutsunderlag 

 SPU tjänsteskrivelse 2016-07-04

 SPU förslag till svar på revisionsrapporten 2016-07-04

 Revisionsrapport – Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa place-

ringar

 Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar. Ernst &

Young på uppdrag av revisorerna i Östra Göing kommun.

 Kommunstyrelsens förklaring med anledning av anmärkning i revisionsberättelsen för

2015.

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Kommunchefen 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning 
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§ 40

Meddelanden inkomna i maj-juli 
Dnr: KS 2016/00800 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

Sammanfattning av ärendet

Beslut från Länsstyrelsen 

1. Dnr 525-7517-2016, Samråd enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen

för nedläggning av markkabel, byggnation av transformatorstation samt rasering av

luftledning på fastigheten Tydingen 1:7 m fl.

Dnr KS 2016/00800

2. 431-8836-2016, Beslut om arkeologisk utredning steg 2 inför ombyggnad av väg 19,

delen Bjärlöv-Broby, Kristianstads och Östra Göinge kommuner, Skåne län

Dnr KS 2016/00800

Beslut från BEO (barn-och elevombudet) 

3. Anmälan enligt 6 kap skollagen (2010:800)

Dnr KS 2016/00728.14

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-09
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