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§ 1 Uppföljning av Extramammans och Ugglans 

hemhjälp AB 

  

§ 2 Fastställande av bidragsbelopp till fristående 

grundskola/förskola år 2018 

  

§ 3 Fastställande av interkommunal prislista för 

förskola/grundskola för år 2018 

  

§ 4 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning   
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Tid och plats: 

 

Onsdag den 24 januari 2018, klockan 13:00-14:20 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef (§ 1) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson 

  

Justeringens utförande Torsdag den 25 januari 2018 kl. 08:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 4 

  

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 2018-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-25 

Datum då anslaget tas ned 2018-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Särskilt boende 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg, informerar om aktuell 

situation på kommunens särskilda boenden. 

 

Trygg hemgång 
Monica Dahl informerar om arbetet med att utveckla trygg hemgång inom kommunen efter 

utskrivning från sjukvården. 

 
Hemtjänsten 
Monica Dahl informerar om den ekonomiska utvecklingen inom kommunens hemtjänst 

gällande underskott, samt personalsituationen.  
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§ 1 
 

Uppföljning av Extramammans och Ugglans hemhjälp AB 
Dnr: KS 2017/02196 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet godkänner rapporten och de förslag till åtgärder 

som lämnas. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsuppföljning avseende Extramamman och Ugglans hemhjälp AB  

) har genomförts under hösten 2017. Besök i verksamheten med intervju 

gjordes den 23 november 2017, granskning av olika dokument samt granskning av den 

sociala dokumentationen inklusive HSL-dokumentation gjordes därefter. Vissa frågor har av 

verksamheten besvarats skriftligt före intervjun.   

Granskningen har utförts av Gunilla Marcusson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

och Viveka Jansson, ansvarig för uppföljning. 
  

Sammantagen bedömning av verksamhetsuppföljningen hos Ugglans hemhjälp 

Vid uppföljningen framkommer övergripande kunskapsbrist om systematiskt kvalitetsarbete 

för socialtjänstverksamhet. Vissa dokument är korrekta medan andra brister. Vid intervjun 

saknades förtydligande som kunde korrigera den sammanfattande bedömningen. Tillägas ska 

att Ugglans hemhjälp har deltagit i den nationella kundundersökningen i Värnamo kommun 

men inte i Östra Göinge kommun, då antal besvarade enkäter i Östra Göinge inte har varit 

tillräckligt. Resultatet från Värnamo visar ett mycket gott resultat avseende kundnöjdhet.  
 

Sammanfattande åtgärder 

Verksamheten ska upprätta en handlingsplan som klart och tydligt visar hur verksamheten 

ska åtgärda bristerna som har framkommit samt ange en tidsplan för de olika områdena. 

Handlingsplanen ska vara inkommen till kommunen senast den 31 januari 2018.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-12-27 

 Rapport, 2017-12-15 
 

Beslutet skickas till: 

Extramammans och Ugglans Hemhjälp AB 
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§ 2 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2018 
Dnr: KS 2017/02174 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående grundskolor och friskolor 

bidrag enligt förslag.  
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor. 

Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet 

fastställs årsvis. Här beslutas om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun 

för år 2017. 
 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-12-21  

 Bidrag till fristående grundskola/förskola för år 2018  
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram 

Anton Majrud 
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§ 3 
 

Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2018 
Dnr: KS 2017/02175 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

- Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag.  
 
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun (hemkommun) är skyldig att lämna ersättning i de fall där 

folkbokförda barn/elever har förskoleplats eller skolgång i annan kommun. För att andra 

kommuner skall debitera för interkommunala elever skall Östra Göinge kommun fastställa en 

interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2018 års budget. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-12-21  

 Interkommunal prislista för förskola/grundskola för år 2018  
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram 

Anton Majrud  
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§ 4 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2017/02039 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 2 januari 2018, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande fattade den 15 december 2017 ett ordförandebeslut att 

tillfälligt ändra Kommunstyrelsens delegationsordning fram till och med den 10 februari 

2018. Beslut gällde att lägga till punkterna 126 och 127 i det fjärde kapitlet gällande 

uppföljning vid avslutade placeringar av barn. Denna tillfälliga förändring behöver nu 

beslutas bli stadigvarande av Kommunstyrelsen. 

 

Vidare har förvaltningen även upptäckt att LSS-handläggarna idag har delegation enligt 4 

kap. 39 p. att ge förhandsbesked om rätt till insats enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), inkluderande biträde av personlig assistent och ekonomiskt stöd för 

att anlita densamma. Individutskottet har dock delegation att besluta om biträde eller 

ekonomiskt stöd gällande personlig assistans. Då förhandsbesked är bindande vid 

bifallsbeslut är det principiellt olämpligt att förvaltningen kan binda individutskottet till att 

besluta på ett visst sätt. Därför bör delegationen att lämna förhandsbesked övergå delegat i 

beslut istället för endast till LSS-handläggare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2018-01-02 

 Förslag till reviderad delegationsordning, 2018-01-02 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Enheten för individ- och familjeomsorg 
 
 

 

 




