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Tid och plats: 
 

Onsdag den 21 mars 2018, klockan 13:00-14:45, Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordföranden 
Elisabeth Johansson (MP) 
Sven-Arne Persson (S) 
Lena Dahl Wahlgren (S) 

  
  
  
Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef 
Jan Carlson, enhetschef (§§ 7-8) 
Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  
Justerare Sven-Arne Persson (S) 
  
Justeringens utförande Torsdagen den 29 mars 2018 i kommunhuset 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
7 - 10 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 
  

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 2018-03-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-29 

Datum då anslaget tas ned 2018-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Emelie Nilsson 
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Information 
 
Förskola 
Verksamhetsområdeschef Ulla Wram redogör en nuläges-och prognosrapport inom 
förskolorna gällande barnomsorgsstatistik. 
 
Hemtjänst, trygg hemgång 
Verksamhetsområdeschef Monica Dahl informerar om hemtjänstens siffror och omdöme från 
2017 samt informerar om införandet av trygg hemgång och hur det har påbörjats. 
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§ 7 
 

2017-års priser och stipendier inom Kultur och Fritid 
Dnr: KS 2018/00424 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Rosie Hennig tilldelas årets kulturpris. 

− Amanda Andersson tilldelas årets kulturstipendium – ungdom. 

− Knislinge Budoklubb tilldelas årets idrott-och fritidspris.  

− Eric Nilsson tilldelas årets idrott-och fritidsstipendium – ungdom.  
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet ska beslutas. Priserna och stipendierna 
är avsedda att som belöning, stimulans och uppmuntran utdelas till personer, föreningar eller 
andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser, prestationer eller 
resultat inom kultur- och fritidsområdet. 

Följande priser och stipendier ska beslutas: 

Kulturpris, Kulturstipendium – Ungdom, Idrott- och fritidspris och Idrott- och 
fritidsstipendium – Ungdom. 

Gällande kommunens Mästerskapsutmärkelse så är det ett informationsärende då reglementet 
för Mästerskapsutmärkelse fastställer vilka som kan få utmärkelsen. 

Förslag på pristagare och stipendiater samt förteckning på de som ska erhålla 
Mästerskapsutmärkelse finns bilagt denna tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 2 mars 2018 
− Bilaga med förslag på pristagare och stipendiater, daterad den 5 mars 2018 

 
Beslutet skickas till: 
Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 
Therese Svensson Collin, fritidsansvarig 
Helena Zeberg, kulturansvarig 
Pristagarna via Therese Svensson Collin samt Helena Zeberg 
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§ 8 
 

Samverkansöverenskommelse med Sibbhults IF 
Dnr: KS 2018/00434 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
− Kommunchefen får i uppdrag att teckna samverkansöverenskommelse med Sibbhults 

IF.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 § 2 att kommunen kan träffa 
samverkansöverenskommelser med organisationer inom den idéburna sektorn, om det medför 
ett mervärde för Göingeborna och att platsen Östra Göinge kommun marknadsförs.  
  
Sibbhults IF har sökt och beviljats bidrag från blanda annat Boverket och Skåne ESS för att 
utveckla sin idrottsplats, Färevallen, till ett fritidsområde för alla. Syftet är att skapa en 
inkluderande mötesplats, med attraktiva aktiviteter för Göingeborna, samt stärka bygdens och 
närområdets identitet.   
 
Föreningens arbete är i linje med politikens vilja om att skapa inspirerande mötesplatser och 
en meningsfull fritid för Göingeborna. Förvaltningen anser att en 
samverkansöverenskommelse med Sibbhults IF skapar ett stort mervärde för Göingeborna 
och stärker kommunens varumärke. 
 
Utgångspunkten för samverkansöverenskommelsen är att Göingeborna och kommunens 
verksamheter får nyttja delar av anläggningen kostnadsfritt. För att skapa en långsiktig 
hållbar lösning sträcker sig överenskommelsen över tio år, där kommunen under de första 
fem åren betalar Sibbhults IF 150 000 kronor per år och under de avslutande fem åren 
100 000 kronor per år.    
 
Eftersom samverkansöverenskommelsen sträcker sig över tio år, är det önskvärt med bred 
politisk enighet bakom beslutet.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 2 mars 2018 

 
Beslutet skickas till: 
Jonas Rydberg, kommunchef 
Oscar Nilsson, ekonomichef 
Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 
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§ 9 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr: KS 2018/00304 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Patientsäkerhetsberättelsen 2017 för Hälsa och omsorg godkänns. 

 
 

Beslutsnivå  
Omsorgs-och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11  
 
Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse. Under året har den 
palliativa vården påbörjat införande av Nationell palliativ vårdplan. Fortsatt arbete med 
implementering av nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne. 
Arbetar med uppföljning av resultat av de uppsatta övergripande målen inom hälso- och 
omsorgs patientsäkerhet. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 12 februari 2018 
− Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Hälsa och omsorg 

 
 
Beslutet skickas till: 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 
Marita Nyström, enhetschef 
Annika Bengtsson, administratör 
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§ 10 
 

Tillsyn av Färe Montessoriförskola i Knislinge 2017 
Dnr: KS 2018/00516 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
−  Tillsynsrapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen genomförde 2017-11-22 ett tillsynsbesök på Färe Montessoriförskola i Knislinge. 
Vid besöket upplevde inspektören en positiv och välkomnande atmosfär. Personalen deltog i 
barnens lekar och barnen visade att de uppskattade verksamheten. Färe Montessoriförskola 
erbjuder en trygg omsorg och en verksamhet som syftar till att utveckla barnens lärande 
genom att vara intressant och stimulerande. Barnens olika behov, förutsättningar och 
förmågor är utgångspunkten för den dagliga verksamheten.  
 
Inspektören har inte identifierat några övergripande brister vid tillsynen.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 mars 2018 
− Tillsynsrapport, daterad den 22 november 2017 

 
Beslutet skickas till: 
Färe Montessoriförskola 
Mikael Torberntsson, Stabschef 
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