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Ärendeförteckning 

 
§ 1 Yttrande över betänkandet ”Ordning och reda i 

välfärden”. (SOU 2016:78) 
  

§ 2 Revidering av månadshyra för boende i nya 
gruppboendet på Njuravägen i Broby.  

  

§ 3 Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2017 

  

§ 4 Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2017 

  

§ 5 Fastställande av interkommunal pris för 
Gymnasiesärskola för år 2017 

  

§ 6 Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
Gymnasiesärskola år 2017 

  

§ 7 Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott (KSOU) inkomna i december 
redovisas i januari 2017 
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Tid och plats: 
 

Torsdag den 19 januari 2017, klockan 13:00-14:30, Sal Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 
Erling Emsfors (M) 
Elisabeth Johansson (MP) 
Sven-Arne Persson (S) 
Lena Dahl Wahlgren (S) 

  
Ersättare:  

 
  
Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Susanne Öström, utvecklingschef 
Rosie Håkansson, sekreterare 

  
 

Justerare Sven-Arne Persson (S) 
 

  
Justeringens utförande Onsdagen den 25 januari 2016 kl. 08:00 i kommunhuset  

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
 

  
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
1 - 7 

  

Sekreterare Rosie Håkansson 
  

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 2017-01-19 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-25 

Datum då anslaget tas ned 2017-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Rosie Håkansson 
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Information 
 

- Planeringsansvarig Tomas Carvonen, Strategisk planering och utredning, 
redogör för ärende § 1. Yttrande över betänkandet ”Ordning och reda i 
välfärden”. 
 

- Förhandlingsstrateg Madelene Richardsson, HR-avdelningen, informerar om  
Delade turer och sysselsättningsgrad i hemtjänst och särskilt boende.  

 
- Kommunchef Jonas Rydberg samt utvecklingschef Susanne Öström informerar om 

situationen inom hemtjänsten. Jonas informerar även om DUA (Delegationen för 
Unga till Arbete). 
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§ 1 
 

Yttrande över betänkandet ”Ordning och reda i välfärden”. 
(SOU 2016:78) 
Dnr: KS 2016/02014 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunstyrelsen yttrar sig över betänkandet Ordning och reda i välfärden i enlighet 

med förslag från ordföranden i Omsorgs och utbildningsutskottet. 

 
Reservationer 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har valt att yttra sig över delbetänkandet ”Ordning och reda i väl-
färden” som Välfärdsutredningen överlämnade till regeringen i november 2016. Remissvar 
skall ha inkommit till Finansdepartementet senast den 24 februari. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt 2017-01-13 
− Förslag till yttrande från ordföranden i Omsorgs- och utbildningsutskottet 

 
Beslutet skickas till: 
Finansdepartementet, 103 33 Stockholm 
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§ 2 
 

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

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Hyran för boende i gruppboendet på Njuravägen fastställs till 9 157 kr/mån och ska 

justeras retroaktivt för 2016. Årlig uppräkning av hyran sker varje år enligt 
allmännyttans hyreshöjningar. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutade 2016-04-19 § 27 att fastställa hyra för 
lägenheterna på gruppboendet Njuravägen till 9 720 kronor i månaden. 

En ny slutlig hyreskostnad för nya gruppboendet på Njuravägen i Broby har tagits fram av 
Göingehem AB. Den totala ytan är 450 kvm och kostnaden är 2 250kr/ kvm vilket innebär en 
årshyra på 1 012 500kr. Enligt tidigare uppgifter från Göingehem var kostnaden 2 400kr/ 
kvm. Detta innebär en hyressänkning med 150kr/ kvm/ år vilket motsvarar 563kr/ mån. 

Lägenheternas boendeyta är 45 kvm och motsvarar en kostnad på 8 437 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 9 157kr för 2016. Årlig uppräkning av hyran sker varje år enligt 
allmännyttans hyreshöjningar. För mycket inbetald hyra regleras retroaktivt av Göingehem 
till kommunen, samma reglering sker till hyresgäster. 

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. 
 

Beslutsunderlag 
− Hälsa och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-11-23 
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Forts § 2 
 
Beslutet skickas till: 
Alexandra Persson, ekonom 
Inga-Britt Tedevall, handläggare 
Jessica Nordberg, handläggare 
Petra Axelsson, ekonomiassistent 
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§ 3 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2017 
Dnr: KS 2016/02165 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
- För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående grundskolor och friskolor 

bidrag enligt förslag. 
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor. 
Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet 
fastställs årsvis. Här beslutas om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun 
för år 2017. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2016-12-30 
− Bilaga, Bidrag till fristående grundskola/förskola för år 2017 
 

 
Beslutet skickas till: 
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef  
Anton Majrud, ekonom 
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§ 4 
 

Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2017 
Dnr: KS 2016/02166 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att debitera andra kommuner för interkommunala elever skall Östra Göinge kommun 
fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2017 års budget.   
 
 

Beslutsunderlag 
− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2016-12-30 
− Bilaga, Interkommunal prislista för förskola/grundskola för år 2017 

 
Beslutet skickas till: 
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef  
Anton Majrud, ekonom 
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§ 5 
 

Fastställande av interkommunal pris för Gymnasiesärskola 
för år 2017 
Dnr: KS 2017/00032 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
-  Det interkommunala priset för gymnasiesärskola fastställs till 273 800 kr.  

 
 

Beslutsnivå  
- Omsorgs- och utbildningsutskottet 

 

Sammanfattning av ärendet 
För att debitera andra kommuner för interkommunala elever på våra skolor skall Östra 
Göinge Kommun fastställa ett interkommunalt pris för Gymnasiesärskolan som genomförs i 
kommunen. Beräkningen skall grunda sig på 2017 års budget.  
 
 

Beslutsunderlag 
− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2017-01-05 

 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Flood 
Fidan Halitaj 
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§ 6 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
Gymnasiesärskola år 2017 
Dnr: KS 2017/00033 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående gymnasieskolor 290 228 kr 

i bidrag för elever i Gymnasiesärskola. 
 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet  
 

Sammanfattning av ärendet 
Hemkommunen skall lämna bidrag för elever i fristående Gymnasiesärskola. Bidraget skall 
enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet fastställs årsvis. 
Här beslutas om bidragsbelopp för elever från Östra Göinge kommun för år 2017. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2017-01-05 

 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Flood 
Fidan Halitaj 
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§ 7 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2016/02043 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Redovisningen godkänns. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

      Beslut från Länsstyrelsen 
1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten , Kviinge 

kyrka, fornlämning nr 16 i Kviinge socken. 

2. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning,  
      fastigheten , fornlämning nr 273, Glimåkra socken.   
 
3. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

            föryngringsavverkning, fastigheten , fornlämning nr 208 
Östra Broby socken. 
 

4. Beslut om tillstånd till ingrepp intill fornlämningar i samband med 
föryngringsavverkning, fastigheten , fornlämning nr 
99 och nr 101, Emmislövs socken, 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2016-12-02 
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