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Tid och plats: 

 

Onsdagen den 23 augusti 2017, klockan 13:00-14:30, Sal Dönaberga i 

Läkarvillan 

 

 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

Ersättare:  

 

  

Övriga närvarande: Maria Tegnér, enhetschef hemtjänst 

Peter Ujvari, enhetschef hemtjänst 

Rebecca Ohlsson, EU-samordnare 

Tomas Olsson, arbetsledare Göinge In 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef familj och utbildning 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Mikael Torberntsson, stabschef 

Rosie Håkansson, sekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

 

  

Justeringens utförande Måndagen den 28 augusti 2017 kl 16.00 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

25 - 27 

  

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 2017-08-23 

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-28 

Datum då anslaget tas ned 2017-09-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Rosie Håkansson 
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Information 
 
 

 

- Peter Ujvari enhetschef hemtjänsten i söder samt Maria Tegnér enhetschef 

hemtjänsten i norr, informerar om Hemtjänstens nuläge och utveckling. 

 

- Rebecca Ohlsson EU-samordnare, informerar om ”Riktlinjer för bidrag” 

 

- Tomas Olsson arbetsledare Göinge In, informerar om Göinge In. 

 

- Ulla Wram verksamhetsområdeschef  Familj och utbildning, informerar om 

”Skol- och förskoleorganisation ht 17 och vt 18”.  
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§ 25 
 

Ansökan om utförare av hemtjänst enligt Lagen om 
Valfrihet (LOV)  
Dnr: KS 2017/00711 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Ansökan från Anhörigvård Sverige AB om att utföra hemtjänst i Östra Göinge 

kommun avslås. 

 

Beslutsmotivering 
Företagets ansökan avslås eftersom det inte kan säkerställas att alla brukare kan välja 

företaget som utförare. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anhörigvård Sverige AB, organisationsnummer 559091-6465, Hulda Lindgrens gara 3, 

våning 2, 321 31 Västra Frölunda ansöker om att få utföra hemtjänstinsatser i Östra Göinge 

kommun. 

Ansökan avser personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och delegerad hemsjukvård i 

hela Östra Göinge kommun. 

Företaget leds av VD Palle Lindkvist och själva verksamheten leds av verksamhetschef Eva 

Svensson. Eva Svensson är anställd i företaget sedan den 1 april 2017. 

Leverantörsförsäkran, presentation av utföraren, utbildningsbevis och lednings-

system är inlämnat. Leverantören är kontrollerad och godkänd av Skatteverket.  

Ansökan inkom 2017-04-21. Begäran om komplettering skickades 2017-05-17 angående 

form och innehåll av presentation. Komplettering inkom 2017-05-22 i stort sett identiskt med 

tidigare insänd handling. 2017-06-26 inkom uppdaterat ledningssystem. 

 

Möte med Anhörigvård Sverige AB avhölls 2017-06-28 för genomgång av ansökan och 

förutsättningar för att utföra uppdrag. Företaget vidhåller att man de enbart riktar sig till kund 

som vill vårdas av anhöriga. Blir det aktuellt med att de får uppdrag via ickevalsalternativet 

kommer de att kontakta andra, av kommunen godkända utförare, för att föreslå att man 

tecknar avtal om underleverantör. 
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Forts § 25 

 

Bedömning 

Förfrågningsunderlaget ställer krav kring brukarens rätt att välja utförare och 

ger möjlighet till utförare att ha en profilering. Företaget beskriver i sin utförar-

presentation att deras profilering är att de enbart riktar sig till kund som vill 

vårdas av anhöriga. Samtidigt beskriver företaget att de endast vill ha kunder 

som väljer företaget som leverantörer genom ett aktivt val. Företagets 

profilering motstrider brukarens rätt att välja utförare. 

Förfrågningsunderlaget ställer krav på personalens kompetens och att minst 85 

% av samtliga anställda ska ha undersköterskekompetens. Vid all nyrekrytering 

av tillsvidareanställd personal ska krav på lägst undersköterskeutbildning eller 

motsvarande gälla. 

Den samlade bedömningen är att Anhörigvård Sverige AB inte uppfyller kraven 

för att bedriva hemtjänst i Östra Göinge kommun. Verksamheten specialiserar 

sig på anhörigvård vilket inte ger brukare utan anhöriga att välja denna utförare 

och begränsar därmed valfriheten som är grunden i lagstiftningen. I och med att 

företaget avser att anställa anhörigvårdare är bedömningen att det blir svårt att 

uppfylla kompetenskravet i förfrågningsunderlaget. Det kan även påverka 

möjligheten att utföra HSL delegerade arbetsuppgifter. 

Hälsa och Omsorg föreslår att företagets ansökan avslås eftersom det inte kan 

säkerställas att alla brukare kan välja företaget som utförare  

 
 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-07-26 

 Ansökan från Anhörigvård Sverige AB 2017-04-21 
 

Beslutet skickas till: 

Anhörigvård Sverige AB, besvärshänvisning bifogas 
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§ 26 
 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016. 
Dnr: KS 2017/00975 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016 godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11  
 Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet med en årlig berättelse. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Familj och utbildning 

 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
 

Beslutet skickas till: 

Christina Olsson, Enhetschef 
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§ 27 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2017/00794 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen 

1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 

fornlämning  

 

2. Beslut om arkeologisk förundersökning inför ombyggnad av väg 19, 

delen Bjärlöv-Broby, Kristianstads och Östra Göinge kommuner, 

Skåne län. 

 

3. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning, fornlämning nr , Östra Broby socken. 

 

4. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning, 

fornlämning nr , Östra Broby socken. 

 

5. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning, fornlämning nr 

, Glimåkra socken.  

 

6. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning, fornlämning nr 

, Emmislövs socken. 

 

 

7. Dnr 434-11460-2017, Bidragsbeslut lagning mur vid Wanås slott 

 

Lex Sarah 

8. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 

 

 

 

 

Forts § 27 
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Övrigt 

9. För kännedom, skrivelse ang beslut fattat av Osby kommun om avslag av skolskjuts 

för barn i        och överklagan av beslutet. 

 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-05 
 
 

 

 




