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Tid och plats: 

 

Onsdag den 15 november 2017, klockan 14:00-15:00 , konferenssal på 

Västanvid 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Jan Carlson, enhetschef (§ 33) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson  

  

Justeringens utförande Torsdag den 16 november 2017 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

33 - 37 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2017-11-15 

Sida 3/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-16 

Datum då anslaget tas ned 2017-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Hemtjänst och särskilt boende 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg, informerar om hemtjänst och 

särskilt boende med anledning av socialstyrelsens kvalitetsmätning. 
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§ 33 
 

Serviceavgift för kanotleden i Immeln 
Dnr: KS 2017/01741 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 En serviceavgift på 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn införs för nyttjande 

av servicen kommunen tillhandahåller längs kanotleden i Immeln från och med 1 

januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kanotleden genom sjöarna Immeln-Raslången-Halen har varit i gång under flera decennier 

och har sakta men säkert ökat i popularitet. Fler besökande turister från både Sverige och 

utlandet (främst Tyskland, Danmark och Holland) har lett till ett ökat tryck på kanotleden. 

 

Under 2015 företog kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun, i samarbete med 

Olofströms kommun och Östra Göinge kommun, den första större insamlingen av statistik för 

att säkerställa besökstrycket längs med kanotleden. I en uppskattning gav utredningen att det 

årligen bör finnas cirka 50-60 000 individuella övernattningsnätter under en säsong ute i hela 

sjösystemet. 

 

Befintliga rast- och lägerplatser med eldstäder, vindskydd och toaletter ute i sjösystemet är 

hårt ansatta under säsongen och den ökade tillströmningen av kanotister genom åren har lett 

till att allt fler slår läger på privat mark och därmed till exempel eldar på platser som inte är 

iordningställda för eldning. 

 

Antalet bränder på öarna i systemet har ökat, träd huggs ner för eldning och nedskräpningen 

har ökat genom det ökande antalet kanotister och som i sin förlängning gett missnöjda 

markägare i kommunerna. 

 

Ett samarbete finns mellan kommunerna Östra Göinge, Olofström och Kristianstad vars syfte 

är att tillsammans arbeta aktivt och förebyggande för en hållbar kanotled i hela sjösystemet 

där ambitionen är att vi skall kunna leverera samma service för kommuninvånare eller turister 

som nyttjar kanotleden oavsett vilken del av sjösystemet man befinner sig i. 

 

En dialog förs också med Länsstyrelsen, Räddningstjänst, markägare och kanotuthyrare för 

att kunna ta ett helhetsgrepp över utvecklingen och insatserna där vi tillsammans tar ansvar 

för ledens och sjösystemets viktiga naturvärden samtidigt som det skall fungera som ett 

viktigt besöksmål. 
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Olofström har sedan ett antal år en serviceavgift för sin del av systemet och förslaget är att 

Östra Göinge inför en serviceavgift för sin del av sjösystemet år 2018 och Kristianstad 

kommun hakar på kommande år, där avgiften synkas mellan kommunerna gällande innehåll 

och nivå för att få likvärdighet i hela området. 

 

Serviceavgift 

För att utöka redan befintliga resurser och medel föreslår förvaltningen att en serviceavgift 

införs för kanotister som nyttjar servicen som kommunen tillhandahåller längs kanotleden 

med 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn från och med 1 januari 2018. 

 

Övervägande antalet kanotister kommer ut i sjösystemet via lokala kanotuthyrarna och 

samarbetsavtal med dessa kommer att tecknas där de hanterar och administrerar betalningen 

av serviceavgiften. 

 

Möjligheten att betala via andra kanaler kommer att införas för att möjligöra att de som inte 

kommer via de lokala kanotuthyrarna också skall kunna betala serviceavgiften. 

 

Syfte 

Hela sjösystemet Immeln-Raslången-Halen är viktig för dels kommuninvånare i kommunerna 

som ett område för rekreation och dels för besöksnäringen som ett attraktivt besöksmål. 

 

Hela överskottet från serviceavgiften skall oavkortat användas för att möjligöra en utökad 

service för att stävja och minska ovan beskrivna problem i Östra Göinge kommuns del av 

Immeln, där ambitionen är att sjön fortsatt kan vara ett trivsamt och attraktivt besöksmål med 

bevarade naturvärden. 

 

Den utökade servicen kan bestå av fler lägerplaster, fler iordningställda eldstäder, utökad 

sophantering och utökad information till besökarna för att styra dem till mindre sårbara 

platser. 

 

Långsiktigt är ambitionen att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled. 

 

Utvärdering 

Efter säsongen 2018 ska en utvärdering göras av serviceavgiften. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-10-27 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson 
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§ 34 
 

Medlemskap för Hörby kommun i Östra Skåne 
hjälpmedelsnämnd 
Dnr: KS 2017/01390 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige godkänner Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra 

Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med den 1 oktober 2018. 

 Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om gemensam 

hjälpmedelsverksamhet.  

 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 april 2017 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan tio kommuner i 

östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun har tagit del av 

gällande avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i 

nämnden på de villkor som framgår av dessa handlingar. 

I och med Hörbys inträde behöver avtalet om gemensam hjälpmedelsverksamhet och 

reglementet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd skrivas om och kompletteras med Hörby 

kommun. Årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemen- 

sam hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i 

samband med inträdet. 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns ansökan och ser inga hinder i 

att erbjuda Hörby inträde från och med den 1 oktober 2018. Hörby kommun ses som en 

fullvärdig samverkande kommun i alla avseenden då inträdet är slutfört. 

Östra Göinge kommun är positiv till att Hörby kommun kan erbjudas inträde i HÖS.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, 2017-09-28 

 Protokoll från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2017-06-14 

 Avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet 

 Reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
 
 

  



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2017-11-15 

Sida 8/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 35 
 

Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 
Dnr: KS 2016/01746 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Tillägg till, Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter, enligt 

färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och representanter för de 23 kommuner som 

överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, har enligt med p 5.4 i överenskommelsen 

från 2015, arbetat med översynsmodell och nivå för att säkerställa finansieringen för 

färdtjänsten på lång sikt. Trots omfattande arbete har parterna inte kunnat enas om en 

långsiktig lösning, men målsättningen är fortfarande att arbeta fram ett förslag som kan börja 

användas från 2019. För att lösa finansiering och fördelning för 2018 behöver ett tillfälligt 

tillägg tecknas. Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslutade på sammanträde den 30 

oktober 2017 att godkänna förslaget till tillägg om tillfällig lösning. Kommunförbundet 

Skåne har, vid sammanträde den 22 september 2017, rekommenderat kommunerna att teckna 

tillägget. 

 

Tillägget reglerar i huvudsak två delar – det sammanlagda belopp som kommunerna ska 

betala för 2018 samt hur detta belopp ska fördelas mellan kommunerna. Vad gäller det totala 

beloppet för 2018 kommer det fortsatt utgå från respektive kommuns kostnad vid 

överlåtelsetillfället med en årlig indexuppräkning. Det innebär att Region Skåne kommer att 

erhålla 152 100 000 kronor i bidrag för 2018. 

 

När det gäller kostnadsfördelningen mellan kommunerna har kommunerna tillsammans med 

Kommunförbundet Skåne arbetat fram ett förslag som på ett mer rättvist sätt speglar hur 

kostnaderna faktiskt fördelar sig mellan kommunerna. Östra Göinge kommun har ställt sig 

bakom denna reviderade kostnadsmodell. Det innebär att vissa kommuner får höjda belopp 

medan andra får sänkta belopp. Av tillägget till Överenskommelsen framgår att Östra Göinge 

kommun kommer att bidra med 4 209 671 kronor år 2018, vilket innebär en ökning på 

1 122 962 kronor jämfört med 2017. 

 

Detta tillägg till tidigare överenskommelse kommer endast att tillämpas under förutsättning 

att samtliga berörda kommuner accepterar och undertecknar tillägget.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-11-02 
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 Tillägg till Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 

enligt färdtjänst- och riksfärdstjänstlag 
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Kommunförbundet Skåne 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Tommy Johansson, utredare 
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§ 36 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens omsorgs- och 
utbildningsutskott (KSOU), inkomna i oktober redovisas i 
november 2017 
Dnr: KS 2017/01658 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Länsstyrelsen 

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

föryngringsavverkning, fastigheten , fornlämning nr , 

Hjärsås socken. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-10-12 
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§ 37 
 

Fryshus i Östra Göinge 
Dnr: KS 2017/01842 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunchefen får i uppdrag att etablera en mötesplats för Östra Göinges ungdomar 

enligt ”fryshusmodellen”. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 

Under fyra månaders tid har stiftelsen Fryshuset, på uppdrag av Östra Göinge kommun, 

genom en förstudie kartlagt behovet av en mötesplats för ungdomar i åldern 15-20 år. I 

förstudien har framför allt ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor medverkat, men 

också vuxna från företag, föreningar och Östra Göinge kommun.  

 

Förstudien visar att ungdomarna vill skapa en mötesplats, som ger utrymme för många olika 

aktiviteter och intressen. Allt ifrån att bara mötas, fika och prata till att skruva på epa-traktorn 

eller mopeden. Mötesplatsen kan också underlätta integration och social sammanhållning 

samt ge stöd och uppmuntran för studier, arbete och entreprenörskap. Det är viktigt att 

mötesplatsen och dess verksamhet formas av ungdomar, med stöd och handledning av 

ansvariga vuxna. 

Östra Göinge behöver en modern, positiv, inspirerande och kreativ mötesplats för ungdomar 

(15-20 år), som en satsning för fortsatt positiv utveckling och tillväxt. Kommunfullmäktige 

har i mål- och resultatplanen 2018-2020 totalt anvisat 5 000 tkr för ändamålet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-11-10 

 Fryshusets förstudie  
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Cecilia Flood, Chef Inflyttning & arbete 
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