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Tid och plats: 
 

Onsdag den 19 april 2017, klockan 13:00-15.45, Dönabergarummet i läkarvillan 

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

  
Ersättare:  

 
  
Övriga närvarande: Tommy Johansson, utredare  

Mirjam Englund, enhetschef 
Tomas Carvonen, planeringsansvarig 
Anna-Lisa Simonsson, verksamhetsområdeschef 
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 
Christina Olsson, enhetschef 
Jonas Rydberg, kommunchef 
Rosie Håkansson, sekreterare 

  
Justerare Sven-Arne Persson (S) 

 
  
Justeringens utförande Onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 i kommunhuset 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
14 - 17 

  

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 2017-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-27 

Datum då anslaget tas ned 2017-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Rosie Håkansson 
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Information  

 
 
- Utredare, Strategisk planering och utredning Tommy Johansson presenterar 

Måltidsstrategin version 0.4.3.  
 

- Enhetschef, Individ- och familjeomsorgen Mirjam Englund informerar om 
Riktlinjer för ensamkommande barn. 

 
- Enhetschef, Enheten för barn och elevhälsa Christina Olsson informerar om 

Tillgänglighet främjar närvaro. 
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§ 14 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
arbete med våld i nära relationer 
Dnr: KS 2017/00151 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunstyrelsen svarar kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med våld i nära relationer och önskar 
kommunstyrelsens svar på framförda kommentarer och rekommendationer. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från Strategi och tillväxt, 2017-04-05 

 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
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§ 15 
 

Kvalitetsberättelse 2016 Hälsa och Omsorg 
Dnr: KS 2017/00516 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Kvalitetsberättelse år 2016 för Hälsa och Omsorg godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 september 2016 är Hälsa och omsorg ett nytt verksamhetsområde. 
Bland annat har en ny enhet, Myndighet och administration, bildats där enhetschef tillsatts. I 
enheten finns biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
anhörigstöd/frivilligverksamhet och administrativt stöd samlat. En nationell brukar-
undersökning har gjorts inom LSS verksamheten där brukare inom Daglig verksamhet, 
Gruppbostad, Servicebostad och Sysselsättning har deltagit. Resultat för Sysselsättning ligger 
på vissa frågor något eller mycket över rikets medel. Inom de andra delarna ligger resultatet 
något lägre än riket. Enligt socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen, är 96 procent av brukarna är mycket/ganska nöjda med hemtjänsten i sin 
helhet och 97 procent är nöjda med personalens bemötande. 93 procent av de boende är 
mycket/ganska nöjda med sitt äldreboende och 99 procent är mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande.  
 
Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts bland annat risk och händelseanalys - 
alla chefer, bemötandeutbildning – all baspersonal i hemtjänsten och Offentlighet och 
sekretess - Myndighet och administration, chefer hälsa och omsorg.  
 
Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har bland annat gjort att de äldre fått 
mer utrymme för social stimulans vilket ökat välbefinnandet. Den högre personaltätheten 
med möjlighet för ökad egentid har uppskattats och gett ökad trygghet. Statsbidraget –  
Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshinderomsorgen har använts till att 
kompetensutveckla 10 medarbetare inom LSS-verksamheten i delaktighetsmodellen som ska 
säkerställa att våra brukare är mer delaktiga i sin vardag. Inom äldreomsorgen har 8 
undersköterskor utbildats till handledare utifrån de krav som ställs för att vi ska kunna bli 
certifierade i det lokala Vård och omsorgscollege där certifiering sker i april 2017. 
 

Beslutsunderlag 
- Hälsa och Omsorg tjänsteskrivelse 2017-03-28  
- Kvalitetsberättelse år 2016 för Hälsa och Omsorg 
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§ 16 
 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola 
Dnr: KS 2017/00652 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Omsorgs- och utbildningsutskottet beviljar ansökan från Knislinge Pastorat, 252003-

0780, om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola från och med 2017-
08-14, under förutsättning att ansökan senast 2017-08-07 kompletteras med skriftligt 
dokumenterad barnsäkerhetsrond.  

Yrkande 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) lämnar ett skriftligt avslagsyrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) avslagsyrkande 
under proposition och finner att ordförandens förslag bifalles. 

 

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

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott  
 

Sammanfattning av ärendet 
Knislinge Pastorat inkom 2017-04-07 med ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola i Hanaskog. Ansökan avser 35 platser med start 2017-08-14.  
Förvaltningen bedömer att huvudmannen har möjlighet att bedriva verksamheten under 
trygga former på lång sikt och har förutsättningar att följa Östra Göinge kommuns riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
− Familj och Utbildning tjänsteskrivelse 2017-04-12 
− Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ink. bilagor 2017-04-07  
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Forts § 16 
 
Beslutet skickas till: 
Knislinge Pastorat 
Ulla Wram 
Anton Majrud 
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§ 17 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2017/00384 

 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Redovisningen godkänns. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

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

 m.fl. Dnr KS 2017/00384. 

2. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning, 
fastigheten , fornlämning nr 188, Östra Broby socken. Dnr KS 
2017/00384. 

3. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med förläggning av elkabel, 
fastigheten , fornlämning nr 73 i Hjärsås socken. Dnr KS 2017/00384. 

4. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med förläggning av elkabel, 
fastigheten :12, fornlämning nr 108 i Gryts socken Dnr KS 2017/00384. 

 
 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-01 
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