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Tid och plats: 
 

Onsdag den 17 maj 2017, klockan 13:00-16:00, 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: Agneta Henriksson, inflyttningsgeneral 

Henrik Larsson, lärare Prästavångsskolan 
Linda Johnsson, lärare Prästavångsskolan 
Karin Salomonsson, skolskjutssamordnare §  
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef § 
Peter Ujvari, tf enhetschef hemtjänst 
Jonas Rydberg, kommunchef 
Mikael Torberntsson, stabschef  
Rosie Håkansson, sekreterare 
 
 

  
Justerare Sven-Arne Persson (S) 

 
  
Justeringens utförande Tisdagen den 23 maj 2017 kl 16.00 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
18 - 24 

  

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 2017-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-24 

Datum då anslaget tas ned 2017-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Rosie Håkansson 
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Information 
 
 

- Enhetschef Inflyttningsenheten Agneta Henriksson informerar om  
Fryshuset 

 
- Idrottslärare Prästavångsskolan Henrik Larsson och Linda Johnsson 

informerar om Hälsoprojekt på Prästavångsskolan. 
 

- Tf enhetschef hemtjänsten Peter Ujvari informerar om Hemtjänsten 
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§ 18 
 

Revidering av Skolskjutsreglemente och 
Tillämpningsanvisning fr.o.m. 2018-07-01. 
Dnr: KS 2017/00703 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunfullmäktige antar förslaget till skolskjutsreglemente från och med 2018-07-

01. 

− Kommunstyrelsen antar förslaget till tillämpningsanvisningen för 
skolskjutsreglemente från och med 2018-07-01. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ny upphandling av skolskjuts behöver reglementet förändras då kriterierna 
när man är berättigad till skolskjuts ändrats. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-04-20. 
− Förslag till reviderat skolskjutsreglemente. 
− Förslag till reviderad tillämpningsanvisning.  

 
 
Beslutet skickas till: 
Daniel Oredsson 
Tommy Johansson 
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§ 19 
 

Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2016  
Dnr: KS 2017/00840 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Kvalitetsberättelsen godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab 2017-05-12 
− Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2016 

 
Beslutet skickas till: 
Mirjam Englund, enhetschef  
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§ 20 
 

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 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade 2017-05-10 § 84 ärendet till Omsorgs- och 
utbildningsutskottet för att utskottet ska ta del av individ- och familjeomsorgens 
kvalitetsberättelse 2016 innan beslut i Kommunstyrelsen. 
 
Omsorgs- och utbildningsutskottet tog 2017-05-17 del av individ- och familjeomsorgens 
kvalitetsberättelse för 2016 och ärendet kan därmed tas upp på kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-06-07. 
 
Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med våld i nära relationer och önskar 
kommunstyrelsens svar på framtida kommentarer och rekommendationer. 
 

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

 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
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§ 21 
 

Förslag att anta strategi för Det goda åldrandet 
Dnr: KS 2016/01991 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunstyrelsen fastställer förslag till strategi för ”Det goda åldrandet” med ändring 

i punkt 3.3 ”Andra förebyggande insatser att utveckla är uppsökande verksamhet hos 
äldre”. 

Yrkande 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) lämnar två skriftliga tilläggsyrkanden 
och två ändringsyrkanden. 
I punkt 3.3 föreslås ett tillägg med att ”Andra förebyggande insatser att utveckla är 
uppsökande verksamhet hos äldre”  
I punkt 4.3 föreslås tillägg till kommunstyrelsens direktiv till förvaltningen med att ”särskilt 
stöd och hänsyn till äldres ekonomiska förutsättningar och behov beaktas efter översyn 
Därefter kan exempelvis en rådgivningsfunktion införas” 
I punkt 3.5 föreslås en ändring med att ”privata aktörer” stryks ur meningen ”Samarbetet 
måste också fungera mellan kommunala funktioner, privata aktörer, Region Skånes 
verksamheter och det civila samhället.” 
I punkt 4.1 Föreslås ändring av kommunstyrelsens direktiv till förvaltningen med att frasen ” 
och vem som ska utföra dem” stryks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och två tilläggsyrkanden och två 
ändringsyrkanden.  
Ordföranden ställer sitt förslag till punkt 3.3 under proposition och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 
Ordföranden ställer Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) tilläggsyrkande till 
punkt 3.3 och finner att utskottet bifaller tilläggsyrkandet. 
Ordföranden ställer sitt förslag till punkt 4.3 under proposition och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 
Ordföranden ställer Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) tilläggsyrkande till 
punkt 4.3 och finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet. 
Ordföranden ställer sitt förslag mot Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) 
ändringsyrkande till punkt 3.5 mot varandra och finner att utskottet bifaller ordförandes 
förslag.  
Ordföranden ställer sitt förslag mot Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) 
ändringsyrkande till punkt 4.1 mot varandra och finner att utskottet bifaller ordförandes 
förslag. 
 
Reservation 
Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Forts § 21 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge har fastställt att åldrande är ett av utmaningsområdena i 
Mål- och resultatplanen för 2016 – 2019. Utifrån detta utmaningsområde har 
Kommunstyrelsen beslutat att ta fram en strategi för ”Det goda åldrandet” som tar fasta på 
behovet att skapa goda förutsättningar för att leva ett gott liv för kommunens äldre invånare. 
 
Kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott har fungerat som arbetsgrupp för 
strategiframtagningen. Arbetet har getts ett brett perspektiv och förslaget till strategi siktar in 
sig på två huvudsakliga åldersgrupper, nämligen 60 – 75 år och 75 år och uppåt.  
För den yngre av de båda grupperna är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet av stor 
vikt. För att skapa ett brett och intressant utbud av aktiviteter är det viktigt att de äldre själva 
ges möjlighet att påverka och utforma innehållet.  
Individfokus för den äldre gruppen, som använder samhällets stöd- och serviceinsatser i 
högre utsträckning, handlar mer om förutsättningarna för individanpassning och egen 
påverkan av själva serviceinsatsen i sig.  
 
Medlemmarna i Omsorgs- och utbildningsutskottet har inhämtat göingebornas tankar kring 
åldrande genom en enkätundersökning och genom fokusdialoger med kommunens 
pensionärs- och handikappråd. Information har också inhämtats från omvärlden, hur andra 
aktörer har tagit sig an motsvarande utmaning i andra delar av landet. Med detta som bas har 
utskottet sedan byggt upp strategin med utpekade framgångsfaktorer och tydligt formulerade 
direktiv.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från Strategi och tillväxt 2017-05-09 
− Förslag till strategi för ”Det goda åldrandet” 

 
Beslutet skickas till: 
VO-chef Hälsa och omsorg 
VO-chef Familj och utbildning 
Enhetschef Kultur och fritid  
VO-chef Samhällsbyggnad 
VD Göingehem 
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§ 22 
 

Måltidsstrategi 
Dnr: KS 2015/01722 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunstyrelsen beslutar att antaga måltidsstrategin  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I början av 2016 upphävde kommunfullmäktige den då gällande måltidspolicyn. Till följd av 
detta beslöt Kommunstyrelsen att det skulle arbetas fram en måltidsstrategi. 
Det föreligger nu ett förslag till en sådan strategi. Denna ska vara ett styrande dokument för 
alla berörda kommunala verksamheter så att man kan erbjuda kvalitetssäkrade måltider 
utifrån olika gruppers behov. Den klargör förväntningar man kan ställa på mat och måltider 
finansierade av Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse 2017-04-24 
− Den goda måltiden - måltidsstrategi 

 
Beslutet skickas till: 
VO chef Familj och utbildning 
VO chef Inflyttning och arbete 
VO chef Hälsa och omsorg 
VO chef Samhällsbyggnad 
Avdelningschef för Måltider och lokalvård 
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§ 23 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande in- och utskrivning av ensamkommande på HVB-
boenden 
Dnr: KS 2017/00006 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 

26 april 2017. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget är rätten enligt 4 kap. 125 p i Kommunstyrelsens delegationsordning att skriva in 
eller skriva ut ensamkommande barn på HVB-boenden riktad till samordnaren för boendet i 
fråga. Detta behöver ändras så att det läggs över till enhetschefen. Detta då ingen i dagsläget 
innehar tjänsten som samordnare. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, 2017-04-26 
− Förslag till reviderad delegationsordning, 2017-04-26 

 
Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
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§ 24 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2017/00632 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

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

föryngringsavverkning,  fornlämning nr 74:1-2, nr 113:2,   
nr 136, nr 137, nr 138 och nr 139, Östra Broby socken.  

2. Beslut om tillstånd till ingrepp intill fornlämning i samband med 
föryngringsåtgärder,  fornlämning nr 171 
och nr 173, Glimåkra socken. 

3. Beslut om tillstånd till ingrepp intill fornlämning i samband med 
Rivning samt ombyggnation av serviceboende, fastigheten  forn-
lämning nr 67, Knislinge socken. 
 

     Övrigt 
4. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah. Dnr KS 2017/00453. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse 2017-04-06 
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