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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 september 2016, klockan 13:00-16:00 , Dönabergarummet, 

Läkarvillan 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Siv Larsson (M), tjänstgörande ersättare 

Erling Emsfors (M) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

  

  

  

Övriga närvarande: Catarina Rooth, rektor (information) 

Anna-Lisa Simonsson, hälsa och omsorgschef (information) 

Christer Olsson, enhetschef (information) 

Cecilia Werdenfels, enhetschef (information) 

Tommy Johansson, utredare (information) 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson 

  

Justeringens utförande Måndagen den 26 september 2016 kl. 08:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

41 - 43 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2016-09-21 

Sida 3/7 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-26 

Datum då anslaget tas ned 2016-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Rektor Catarina Rooth informerar om arbetet med flyktingars lärande. 

 

Hälsa- och omsorgschef Anna-Lisa Simonsson och enhetscheferna Christer Olsson och 

Cecilia Werdenfels informerar om arbetet med ensamkommande och boendet i Glimåkra 

samt Göingebygdens trygga hem. 

 

Utredare Tommy Johansson informerar om måltidsstrategin samt om samarbetsprojektet 

mellan omsorgs- och utbildningsutskottet och individutskottet. 

 

Kommunchef Jonas Rydberg informerar om situationen i hemtjänsten. 
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§ 41 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott (KSOU) inkomna i augusti redovisas i 
september 2016 
Dnr: KS 2016/01396 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från länsstyrelsen 

1. Samråd enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för 

nyanläggning av markkabel på fastigheten Gryt 1:5 mfl. 

KS 2016/01396 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-08-18 
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§ 42 
 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS. 
Dnr: KS 2016/00521 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar att stå fast vid det för år 2016 satta timbeloppet för 

ersättning av personlig assistans till 241 kronor per timme. 

 Kommunstyrelsen beslutar även att den fortsättningsvis kommer att sätta timbeloppet 

utifrån en egen bedömning av skäliga kostnader. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har enligt lag skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans. Kommunstyrelsen har ett fastställt belopp som för 2016 är 241 kr per 

timme. Enligt praxis från Kammarrätten ska den kostnad en kund faktureras av en 

assistansanordnare alltid ses som skälig och faktisk så länge den inte överstiger statens 

schablonbelopp. Kommunen vänder sig emot denna praxis. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-09 

 Bedömning av Kammarrättens praxis, daterad 2016-09-12 

 Kostnader för personlig assistans av ekonom Alexandra Karlsson, daterad 2016-03-22 
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§ 43 
 

Upphävning av beslut gällande mottagning av 
ensamkommande 
Dnr: KS 2016/01541 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen upphäver beslut enligt § 160 från sitt sammanträde den 4 november 

2015. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har det senaste året haft som princip att endast ta emot 

ensamkommande barn i enlighet med avtal, eller där anknytning finns. Detta som en reaktion 

mot statliga anvisningar som inte är i linje med kommunens kapacitet. Sedan den 1 april 2016 

har Migrationsverket tillämpat en ny anvisningsmodell som tar hänsyn till kommunens 

förutsättningar, vilket gör att skälen för detta beslut inte längre är aktuella. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-12 

 Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04 § 160 
 
 

 

 


