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Tid och plats: 
 

Onsdag den 20 september 2017, klockan 13:00- 15:00, Sal Dönaberga i 
Läkarvillan 
 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 
Siv Larsson (M) tjänstgörande ersättare för Erling Emsfors (M) 
Sven-Arne Persson (S) 
Bo Lätt (S) tjänstgörande ersättare för Lena Dahl Wahlgren (S) 

  
Ersättare:  
  
Övriga närvarande: Monica Andersson, enhetschef 

Malin Hellner, arbetsledare  
Henriette Nilsson, habiliteringsassistent 
Anna Holmberg, habiliteringsassistent 
Maria Tegnér, chef hemtjänsten 
Kerstin Persson, skolsköterska   
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 
Jonas Rydberg, kommunchef 
Rosie Håkansson, sekreterare 
 

  
Justerare Sven-Arne Persson (S) 

 
  
Justeringens utförande Tisdagen den 26 september 2017 kl 16.00 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
28 - 32 

  

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 2017-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27 

Datum då anslaget tas ned 2017-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Rosie Håkansson 
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Information 
 
 

 
- Enhetschef Monica Andersson, arbetsledare Malin Hellner, 

habilitetsassistenterna Henriette Nilsson och Malin Holmberg informerar 
om ”Daglig verksamhet” och delaktighetsmodellen (DMO).             

  
- Enhetschef hemtjänsten Maria Tegnér, informerar om ”Hur arbetar vi med 

sjukfrånvaro i hemtjänsten”.  
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§ 28 
 

Svar på motion - Höj habiliteringsersättningen i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00701 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
−  Motionen anses besvarad.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat in motion 2017-04-20 om höjd habiliteringsersättning. I 
motionen yrkas att habiliteringsersättningen höjs till 50 kr per hel dag respektive 40 kr 
per halv dag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller i 
dagverksamhet enligt Sol.  

Svar på motionen 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 om mål- och resultatplan för åren 2018-2019 med 
flerårsplan för år 2020. I planen ingår en satsning om förhöjd habiliteringsersättning till ett 
belopp som motsvarar den i motionen angivna. 
 

Beslutsunderlag 
− Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-09-05 
− Socialdemokraternas motion 2017-04-20. 

 
Beslutet skickas till: 
Socialdemokraterna, Sven-Arne Persson och Lena Dahl-Wahlgren 
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§ 29 
 

Verksamhetschef enligt Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30 
Dnr: KS 2017/01349 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Verksamhetsområdeschef Monica Dahl utses till verksamhetschef enligt. Hälso- och 

sjukvårdslagen 4 kap. § 2 (HSL 2017:30) för kommunens verksamhet enligt HSL 12 
kap. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 2 § i HSL skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten 
(verksamhetschef) där det bedrivs hälso- och sjukvård. Bestämmelserna om verksamhetschef 
gäller för all hälso- och sjukvårdsverksamhet.  
Det är vårdgivaren (kommunen) som utser verksamhetschefen som dess representant. 
vårdgivaren. Verksamhetschefen ska svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt är organiserad så att den främjar 
kostnadseffektivitet. 

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning 
och säkerhet i vården tillgodoses (Hälso-och sjukvårdsförordningen 2017:80). Denne får 
bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller 
hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.  
Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen, som är vårdgivare, har delegerat åt omsorgs- och utbildningsutskottet att 
fatta beslut om verksamhetschef. 
 

Beslutsunderlag 
− Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse 2017-08-31 
− Utdrag ur Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Hälso-och sjukvårdsförordningen 

(2017:80) 
 
Beslutet skickas till: 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 
Gunilla Marcusson, MAS 
Marita Nyström, enhetschef HSL 
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§ 30 
 

Verksamhetschef för skolhälsovård och elevhälsa på 
grundskolan. 
Dnr: KS 2017/01360 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Kerstin Persson, skolsköterska utses till verksamhetschef inom Elevhälsans 

Medicinska Insats, EMI och Eva Schelin enhetschef för Enheten för Barn- och 
elevhälsa, EBEH, utses till verksamhetschef för övrig legitimerad personal enl. Hälso- 
och sjukvårdslagen § 29 för kommunens verksamhet enligt HSL § 18 och 18 a-d.  

 

Beslutsmotivering 
Enligt § 29 i HSL skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef) 
där det bedrivs hälso- och sjukvård. Bestämmelserna om verksamhetschef gäller för all hälso- 
och sjukvårdsverksamhet. Elevhälsans Medicinska Insats, EMI är en självständig verksamhet 
inom elevhälsan, därav två verksamhetschefer.  
Kerstin Persson, skolsköterska, föreslås till ny verksamhetschef EMI enligt § 29 HSL och 
Eva Schelin föreslås till ny verksamhetschef för övrig legitimerad personal inom Enheten för 
Barn- och elevhälsa, EBEH. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt § 29 i HSL skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef) 
där det bedrivs hälso- och sjukvård. Bestämmelserna om verksamhetschef gäller för all hälso- 
och sjukvårdsverksamhet.  
Vårdgivaren (kommunen) utser verksamhetschef enligt HSL § 29. Verksamhetschefen 
representerar vårdgivaren. Verksamhetschefen skall enligt HSL svara för att verksamheten 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt befrämjar 
kostnadseffektivitet.  
Vårdgivare svarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften. 
Vårdgivaren svarar också för att verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina 
arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och att vården har god kvalitet.  
Kommunstyrelsen, som är vårdgivare, har delegerat åt omsorgs- och utbildningsutskottet att 
fatta beslut om verksamhetschef. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse 2017-09-04 
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Forts § 30 
 
Beslutet skickas till: 
Jonas Rydberg, Kommunchef  
Ulla Wram, Verksamhetsområdeschef  
Kerstin Persson, Skolsköterska  
Eva Schelin, Enhetschef 
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§ 31 
 

Verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 
2016/2017 
Dnr: KS 2017/01351 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner Verksamhetsberättelsen för Elevhälsans 

medicinska insats 2016/2017. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgs- och utbildningsutskottet ska efter varje läsår godkänna verksamhetsberättelsen för 
Elevhälsans medicinska insats 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Elevhälsan, 170901 
− Verksamhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats 2016/2017 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats 
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§ 32 
 

Meddelanden  
Dnr: KS 2017/01267 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

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

föryngringsavverkning,  fornlämning nr , 
Östra Broby socken. 
 

2. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
 m fl, fornlämning . 

 
Lex Sarah 

3. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah 
Dnr KS 2017/01156 

 
 

 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse 2017-08-10 
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