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Tid och plats: 

 

Onsdag den 16 november 2016, klockan 13:00-15:45 , Dönabergarummet, 

Läkarvillan 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 23 november 2016 kl. 11:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

44 - 47 

  

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 2016-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-23 

Datum då anslaget tas ned 2016-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Riktlinjer ÄO: 

Enhetschef Kerstin Wanstadius och biståndshandläggare Liselott Trinse informerar om 

arbetet med att ta fram nya riktlinjer för äldreomsorgen. 

 

Kommunens LSS-boenden: 

Enhetschef Nina Andersson föredrar om arbetet med att utveckla kommunens LSS-boenden. 

 

Information 

Kommunchef Jonas Rydberg och förbättringsledare Tomislav Skoric föredrar om situationen 

inom hemtjänsten och arbetet med att förbättra verksamheten.  
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§ 44 
 

Omvandling av boendeform; Glimåkra HVB omvandlas till 
Glimåkra Stödboende.  
Dnr: KS 2016/01339 
 

Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunchefen får vid behov omvandla Glimåkras HVB-ungdomsboende till ett 

stödboende eller, vid behov, avveckla verksamheten. 

 Kommunstyrelsens beslut 2011-02-02 § 23 om ett HVB ungdomsboende i Glimåkra 

upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun driver HVB-boenden i Broby, Glimåkra och Sibbhult. 

Barnen/ungdomarna på boendena har mycket olika behov av stöd eftersom de har olika 

erfarenheter med sig och mognar olika fort, detta innebär att barn/ungdomar med helt olika 

behov av stöd bor tillsammans på HVB-hemmen. Staten har uppmärksammat problemet och 

inrättat en ny placeringsform som heter Stödboende för barn och ungdomar 16-20 år. 

Huvudsyftet med ett Stödboende är att under trygga former träna och förbereda den unge för 

ett självständigt boende och vuxenliv. Placeringsformen innebär större självständighet än vad 

som är möjligt i ett HVB-boende, den unge kan exempelvis bo i en lägenhet eller liknande 

boendelösning.  

 

Kommunens behov av HVB-platser har minskat samtidigt som det eventuellt behövs ett 

Stödboende i kommunen för att säkerställa att den unge får rätt stöd. Det innebär att några 

HVB-platser antingen måste omvandlas till stödboende eller avvecklas. Med anledning av 

detta vill förvaltningen se över om det finns behov av att omvandla Glimåkra HVB 

ungdomsboende till Stödboende eller om det ska avvecklas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 3 oktober 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Christer Olsson, enhetschef 
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§ 45    
 

Utredning av förutsättningar att bedriva hemtjänst i annan 
regi 
Dnr: KS 2016/01832 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis ut-

föra hemtjänst i annan regi. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänsten i Östra Göinge kommun har under flera år uppvisat stora underskott. År 2015 

respektive 2014 uppgick underskotten till 8,4 miljoner kronor och år 2013 uppgick det till 

10,8 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelsen, dess utskott och förvaltningen har under flera år arbetat med åtgärder för 

att förbättra och effektivisera hemtjänstens verksamhet med syftet att uppnå en budget i ba-

lans. Verksamheten följs löpande upp och redovisas vid varje sammanträde med 

Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott och ledningsutskott, liksom vid 

sammanträden med Kommunstyrelsen i dess helhet. Vid dessa tillfällen har de lösningar och 

förslag till åtgärder diskuterats, redovisats och förankrats som förvaltningen nu arbetar med, i 

form av en genomförandeplan.  

 

Trots att förvaltningen under 2015 och 2016, liksom tidigare år, vidtagit åtgärder för att 

vända den ekonomiska utvecklingen fortsätter kostnaderna inom hemtjänsten att ligga kvar 

på alltför höga nivåer. I delårsrapport 2016 prognosticeras underskottet för 2016 uppgå till 

7,2 miljoner kronor.  

 

Vid jämförelser med andra kommuner med likartade förutsättningar som Östra Göinge kom-

mun framkommer inte att hemtjänsten i Östra Göinge skulle vara underfinansierad i budget. 

Ersättningsnivån ligger snarare på en nivå bland de högre i riket. Problemet är att hemtjäns-

tens kostnader är så höga att de överskrider intäkterna och att de ligger kvar på sådan nivå 

trots olika åtgärder enligt handlingsplan för att förbättra kostnadsbilden. 

 

Samtidigt som kommunens hemtjänst går med underskott är hittillsvarande erfarenheter av 

externa utförare inom hemtjänst och äldreboende i Östra Göinge att de klarar att utföra upp-

draget för motsvarande ersättning som kommunens verksamhet med bibehållen kvalitet. 

 

Kommunens målsättning har hela tiden varit och är fortfarande att hemtjänst fortsatt skall 

drivas i egen regi. Arbetet med att vända kostnadsutvecklingen kommer därför att fortgå 

enligt den handlingsplan förvaltningen redovisat för Kommunstyrelsen. 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2016-11-16 

Sida 7/9 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningen menar dock att det är nödvändigt att, som ett sistahandsalternativ, kartlägga 

vilka andra möjligheter som eventuellt kan stå till buds om det trots allt visar sig inte vara 

möjligt att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet i egen regi. För att i en sådan eventuell 

framtida situation ha största möjliga handlingsfrihet föreslås att kommunchefen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis utföra hemtjänst i annan regi. 

 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) yrkar ändring på förvaltningens förslag 

med att 

”- kommunchefen får fortsatt uppdrag att vända kostnadsutvecklingen i hemtjänsten enligt 

den plan som redovisats för KS. 

- Att synliggöra LOV-konsekvenser organisatoriskt och ekonomiskt” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller förvaltningens 

förslag. 

 

Sven-Arne Persson (S) begär votering. 

 

Ordföranden beslutar att den som är för förvaltningens förslag röstar JA och den som är för 

Sven-Arne Perssons (S) och Lena Dahl Wahlgrens (S) ändringsyrkande röstar NEJ. 

 

Erling Emsfors (M)  JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Elisabeth Johansson (MP)  JA 

Sofia Nilsson (C)  JA 

 

Ordföranden finner att utskottet har röstat bifall till förvaltningens förslag. 

 

Reservationer 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) reserverar sig mot utskottets beslut till 

förmån för sitt eget ändringsyrkande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 1 november 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 

Mikael Torberntsson 
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§ 46 
 

Meddelanden inkomna i september 2016 
Dnr: KS 2016/01519 

Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 

  Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen 
1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med Föryngringsavverkning 

inom fastigheten Glimminge 4:16, fornlämnings.nr 279 , Östra Broby socken. 

 

Barn- och elevombudet 
2. Beslut att avstå från att ingripa och därmed avslutas ärendet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 september 2016 
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§ 47 
 

Meddelanden inkomna i oktober 2016 
Dnr: KS 2016/01669 

Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 

  Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen 
1. Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheterna Tydinge 

1:20 mfl 

Dnr KS 2016/01669 

2. Beslut gällande Lex Sarah, Dnr KS 2016/01535 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 oktober 2016 
 
 

 

 


