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Tid och plats: 

 

Onsdag den 13 december 2017, klockan 13:00-14:25 , Sal Dönaberga 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Elisabeth Johansson (MP), tjänstgörande ersättare 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

  

Övriga närvarande: Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Mikael Torberntsson, stabschef 

Karin Salomonsson, skolskjutssamordnare (§ 38) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson 

  

Justeringens utförande Onsdag den 13 december 2017 kl. 16:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

38 - 42 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 

Datum då anslaget tas ned 2018-01-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Hemtjänsten 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg, informerar om 

personalsituationen samt ekonomin inom hemtjänsten. 

 

Redovisning av genomförda åtgärder 
Monica Dahl informerar även om vad som har gjorts gällande uppsökande verksamhet och 

hälsofrämjande åtgärder inom hennes verksamhetsområde. 
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§ 38 
 

Revidering av Skolskjutsreglemente och 
Tillämpningsanvisning från och med den 1 juli 2018 
Dnr: KS 2017/01945 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige antar förslaget till skolskjutsreglemente från och med den 1 juli 

2018.   

 Kommunstyrelsen antar förslaget till tillämpningsanvisning för skolskjutsreglementet 

från och med den 1 juli 2018. 

 

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. Tillkommit text som förtydligar skolskjuts för åk 

7-9. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-11-27. 

  Förslag till reviderat skolskjutsreglemente 
  Förslag till reviderad tillämpningsanvisning 

 
 

Beslutet skickas till: 

Daniel Oredsson  
Tommy Johansson 

Karin Salomonsson 
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§ 39 
 

Godkännande och rätt till bidrag till förskola, 
Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening 
Dnr: KS 2017/01881 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet beviljar ansökan från Växthuset ekonomiska 

förening om godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola från och med den 

18 december 2017. 

 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skolföreningen Växthuset ansöker om att starta en förskola i Broby enligt samma 

pedagogiska inriktning, Montessori, som deras förskola i Knislinge. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-11-24 

 Ansökan 

 Verksamhetsplan 

 Budget 

 Likabehandlingsplan 

 Kommunens riktlinjer 

 Rättslig reglering 
 

Beslutet skickas till: 

Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening 
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§ 40 
 

Måltider inom bostad med särskild service enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
Nakterhuset enligt socialtjänstlagen (SOL) 
Dnr: KS 2017/01733 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet fastställer måltidspriser från och med den 1 januari 

2018 enligt nedanstående förslag. 
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

I bostad med särskild service enligt LSS står var och en för sina matkostnader och får stöd 

och hjälp med att laga mat i sin egen bostad allt utifrån den enskildes önskemål och behov.  

Under 2016 infördes ett nytt system för måltidsabonnemang där brukaren till ett fast pris får 

stöd med inköp och tillagning av maten samt att äta samtliga eller vissa av måltiderna 

gemensamt med andra boende i gruppbostaden. Då det nya systemet med 

måltidsabonnemang har varit i gång i över ett år har en analys gjorts där man ser att 

kommunen inte får täckning för livsmedelskostnaderna. Gäller främst för de som äter enstaka 

måltider behöver priserna höjas. 

 

Uppsägning av abonnemang sker med en månads varsel, eller i samband med avflyttning. 

 

Vid avbeställning av enstaka måltider ska detta ske senast dagen innan, i annat fall ges 

måltiden i en matlåda till den enskilde.  

 

Debitering för enstaka måltider kommer att göras i efterhand vilket innebär att man betalar 

för de måltider man har ätit till det fastställda priset.  

 

Debitering för enstaka måltider kommer att göras i efterhand vilket innebär att man betalar 

för de måltider man har ätit till det fastställda priset. 

 

Nya rutiner måste upprättas med anledning av förändringen. Information till brukare/ boende 

och företrädare ska göras innan införandet av förändringen. 
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Nakterhusets är ett boende för personer 18-65 år med psykiatriskt funktionshinder. 

Nakterhusets boende tillagar och äter gemensamma måltider men den enskilde avgör själv 

givetvis om man vill detta eller ordna med maten på egen hand.  

 

På Nakterhuset har man idag ett helt annat system, så kallat matkasse. Där kostnaden för 

livsmedel är högre än intäkterna. Därför är förslaget att samma system med 

måltidsabonnemang samt priser för enstaka måltider gäller på Nakterhuset.  

 

Priser Nakterhuset 2017 

Priset idag för respektive måltid är på Nakterhuset: 

 

Frukost     15kr 

Lunch  15kr 

Middag/ Kvällsmat 35kr 

Kvällsfika  10kr 

Kopp Kaffe      5kr 

 

 Måltidsabonnemang 

2018 

Enstaka måltider 

förslag för 2018 

Måltidsabonnemang 

2017 (även pris för 

enstaka måltider) 

Frukost 15 kr 15 kr 13 kr 

Förmiddagsfika 

inkl. kaffe/te 

0 10 kr 7 kr 

Lunch 25 kr 25 kr 17 kr 

Eftermiddagsfika 0 kr 10 kr 7 kr 

Middag/kvällsmat 28 kr 28 kr 17 kr 

Kvällsfika inkl. 

kaffe/te 

0 10 kr 7 kr 

Kaffe/te 0 5 kr 0 

Totalt 2040 kr  2040 kr 

 

Priset för frukost, lunch och middag är samma som i ett måltidsabonnemang, dock ingår ej 

”kaffe på maten”, det får man i så fall köpa till extra. Att fika, kaffe/te inte ingår om man 

väljer att äta enstaka måltider motiveras med att det är svårare att beräkna och handla hem 

rätt mängd när man inte vet hur många som kommer att äta vid varje måltid. Svinnet riskerar 

därmed att bli större vilket innebär en högre kostnad.  

 

Priserna för personalen på LSS boende samt Nakterhuset ska följa den externa prissättning 

som finns för måltidsenhetens restauranger inom skolan när det gäller frukost, lunch och 

middag. Priset för fika ska jämställas med en dessert inom den externa prissättningen som 

finns för måltidsenhetens restauranger inom äldreomsorgen. Även priset för kaffe/ te ska 

motsvara den externa prissättningen som finns för måltidsenhetens restauranger inom 

äldreomsorgen. Då blir det så att den årliga justeringen av måltidsenhetens externa priser 

även kommer att sätta priset på personalmåltiderna inom LSS-boende samt Nakterhuset. 

Priset för frukost, lunch och middag är samma som i ett måltidsabonnemang, dock ingår ej 

”kaffe på maten”, det får man i så fall köpa till extra. Att fika, kaffe/te inte ingår om man 
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väljer att äta enstaka måltider motiveras med att det är svårare att beräkna och handla hem 

rätt mängd när man inte vet hur många som kommer att äta vid varje måltid. Svinnet riskerar 

därmed att bli större vilket innebär en högre kostnad.  

 

Enligt Konsumentverkets beräkningar i ”koll på pengarna” är genomsnittlig månadskostnad 

om all mat lagas hemma 2 320 kr i åldern 18-30 år och 2 180 kr i åldern 31-60 år. 

Genomsnittlig månadskostnad är ca 2 250kr/ månad. Måltidspriserna ovan är i linje med 

konsumentverkets beräkningar.  

 

Personalmåltiderna för LSS-boende samt Nakterhuset följer den externa prissättning som 

finns för måltidsenhetens restauranger inom skolan och äldreomsorgen och följer de årliga 

justeringarna. 

 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag med att ärendet återremitteras 

till förvaltningen och att man för enstaka måltider skall ta fram ett index man varje år justerar 

måltidspriserna med. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller ordförandens 

förslag. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-11-21 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Nina Andersson, enhetschef 

Pernilla Hallberg, enhetschef 

Jonna Melin, enhetschef 
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§ 41 
 

Överenskommelse mellan Region Skåne och Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2017/01973 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

 Överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.  

 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter undertecknar överenskommelsen 

senast den 31 januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård som gäller from den 1 januari 2018 då lagen om kommunernas 

betalningsansvar för hälso- och sjukvård upphävs. 4 kap. 4, 5 och 6§ i lagen möjliggör att 

landsting och kommun får träffa överenskommelse om att utarbeta gemensamma riktlinjer 

och träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan 

tidpunkt eller med annat belopp vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslag till 

överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län bifogas 

tjänsteskrivelsen. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet från och med den 1 

januari 2018. Denna överenskommelse gäller from den 1 januari 2018 under förutsättning att 

samtliga parter undertecknat överenskommelsen senast den 31 januari 2018. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-12-07 

 Förslaget till överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
 

Beslutet skickas till: 

Marita Nyström 

Gunilla Marcusson 

Kerstin Wanstadius 

Cecilia Flood 

Katarina Brännlund 

Peter Ujvari 

Maria Tegner 

Monica Andersson 
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Jonna Melin 

Nina Andersson 

Anna Nilsson 

Externa LOV-företag 
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§ 42 
 

Meddelanden till omsorgs- och utbildningsutskottet för 
redovisning i december 2017 
Dnr: KS 2017/01800 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Länsstyrelsen 

1. Föryngringsavverkning, fastigheten , fornlämning nr 

, Östra Broby socken, Östra Göinge kommun, 

 

2. Beslut om tillstånd till markingrepp intill fornlämning i samband med 

föryngringsavverkning, fastigheten , fornlämning nr , Östra Broby 

socken 

 

3. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar vid nyanläggning och rasering av 

markkabel från fastigheten  till , fornlämning nr  och 

 i Knislinge socken  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-11-28 
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