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Tid och plats: 

 

Onsdag den 30 maj 2018, klockan 13:00-14:30 , Mötesrum Gryt 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson, ordförande (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Mirjam Englund, enhetschef (§ 18) 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdag den 5 juni 2018 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

18 - 21 

  

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 2018-05-30 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-06 

Datum då anslaget tas ned 2018-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Information antagande av reviderade riktlinjer för boendestöd 
Mirjam Englund, enhetschef Individ och familjeomsorg, har tillsammans med Monica Dahl, 

verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg, en presentation om förslaget på den 

reviderade riktlinjen och berättar hur den skulle tillämpas. 
 

 

Hemtjänsten 
Monica Dahl informerar om ett kommande öppet hus på Nakterhuset och hur introduktionen 

med sommarvikarierna går. 
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§ 18 
 

Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg - 
syskonförtur 
Dnr: KS 2018/00738 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Riktlinjer för förskola och 

pedagogisk omsorg, gällande syskonförtur, från och med 190101. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

 

Sammanfattning 
Idag har vi inte syskonförtur vid placering av barn i förskolan eller pedagogisk omsorg. Det 

kan innebära en mer komplicerad vardagssituation för familjer som har barn placerade på 

olika förskolor. Den föreslagna syskonförturen, syskon till redan placerade barn ges förtur 

till ledig förskola eller pedagogisk omsorg där äldre syskon är placerat, under förutsättning 

att barn med tidigare ködatum kan erbjudas annan plats, medför en mer trygg 

vardagssituation. 

Revidering av riktlinjer gällande syskonförtur föreslås gälla från 190101. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 24 april 2018 

 Förslag till reviderade Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 

 Bilaga 1, Utredning 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram 
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§ 19 
 

Avgift för insatsen Trygg hemgång 
Dnr: KS 2018/00758 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige fastställer avgift för insatsen Trygg hemgång enligt nivå 5, 

avgift för hemtjänst.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård har skett vid årsskiftet 2018. Detta 

innebär att kommunen behöver se över sin handläggning av vårdplanering och dess process. 

Strategin Det goda åldrandet framhåller vikten av att bibehålla oberoende för kunden och att 

denne får tillgång till god vård och omsorg när det behövs. Som ett led i detta kan en 

förändrad hemtagning (trygg hemgång) efter sjukhusvistelse ge denna möjlighet. 

Verksamhetsområdeschef för Hälsa och Omsorg har beslutat att införa ett ändrat arbetssätt 

genom att tillskapa ett team för Trygg hemgång. 

Den nya insatsen Trygg hemgång innebär att kunden får dagliga insatser för hemtjänst och 

hemsjukvård. Avgiften bör därför sättas till nivå 5 i nu gällande avgift för hemtjänst och 

gäller för de dagar kunden är inskriven i Trygg hemgång. Efter utskrivning från Trygg 

hemgång kan denna avgift anpassas efter de behov kunden har då.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Myndighet och administration, daterad den 25 april 2018 

 Information om Trygg hemgång den 19 april 2018 
 
 

Beslutet skickas till: 

Marita Nyström, enhetschef 

Viveka Jansson, biståndshandläggare 

Veronica Bitzekis, biståndshandläggare 

Jessica Nordberg, avgiftshandläggare 

Petra Axelsson, ekonomiassistent 
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§ 20 
 

Rapport om uppföljning av Vardagas hantering av 
synpunkter och klagomål  
Dnr: KS 2018/00757 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Rapporten tas till protokollet. 

 En avtalsuppföljning ska göras av kommunen så fort som det är möjligt att genomföra 

denna.  

 Återrapportering ska ske till nästa ordinarie möte. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vardaga har uppdrag sedan november månad på Lindgårdens vård och omsorgsboende. 

Kommunen har uppföljningsansvar över verksamheten. Avtalsuppföljning beräknas ske efter 

ca ett års drift.  

Med anledning av att det har inkommit ett antal synpunkter och klagomål på Vardagas 

verksamhet har en uppföljning av företagets hantering gjorts för denna del.  

 

Kommunen har inget att anmärka på den handläggning av synpunkter och klagomål som 

företaget gör. Det följer det ansvar en vårdgivare har. Företaget är samarbetsvillig i att 

förmedla hur de arbetar med frågan. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar tillägg till ordförandes förslag enligt följande:  

”Vi Socialdemokrater yrkar på att man gör en avtalsuppföljning så snart det är möjligt för 

kommunen att genomföra denna. 

Återrapportering om tidpunkt för avtalsuppföljning till KSOU:s nästa möte.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett tilläggsyrkande från 

Sven-Arne Persson (S). 

Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner att utskottet bifaller 

förslaget. 

Ordföranden ställer Sven-Arne Perssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att 

utskottet bifaller yrkandet. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Myndighet och administration, daterad den 25 april 2018 

 Rapport om uppföljningen den 6 april 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Liselotte Nilsson-Klang, Vardaga 
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§ 21 
 

Riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med 
särskild service (LSS) 
Dnr: KS 2018/00251 

Förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige inför en förbehållsbeloppsgaranti för personer som bor i en bostad 

med särskild service enligt LSS. 

 

 Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut beslutar Kommunstyrelsen att för egen 

del: 

 Upphäva Kommunstyrelsens riktlinje för jämkning av boendekostnad inom LSS 

fastställd 2015-02-04 

 Anta Kommunstyrelsens riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med 

särskild service LSS att gälla fr.o.m. 2018-07-01 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa och Omsorg har initierat ett förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för 

förbehållsbelopp som gäller i LSS och som fastställdes av KS 2015-02-04. Föreslagna 

förändringar syftar till att ändra hanteringen av reducering av hyror. Kommunen reducerar 

hyran för den enskilde vilket medför att försäkringskassan avslår personernas ansökan om 

statligt bostadstillägg till pension. Detta då den faktiska hyran inte överensstämmer med den 

sökta hos försäkringskassan. I stället för att reducera hyra föreslås att kommunen säkerställer 

en förbehållsbeloppsgaranti till den enskilde genom en utbetalning av underskottet istället för 

att reducera hyran. 

 

Exempel på beräkning av Förbehållsgarantin: 

Inkomster (försäkringskassan, skatt, bostadstillägg)  13 255 

Förbehållsbelopp -5 563 

Boendekostnad -9 277 

Underskott – utbetalning av förbehållsgarantin till den enskilde -1 585 

 

Förbehållsbeloppsgarantin är ett bidrag på mellanskillnaden efter det att boendekostnaden 

samt förbehållsbeloppet är avdraget från inkomsterna. Bidraget betalas ut till de personer som 

inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet.   

 

Föreliggande förslag syftar till möjliggöra för personer som bor i bostäder med särskild 

service enligt LSS att ansöka om förbehållsbeloppsgaranti. Vidare syftar förslaget till att 
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kommunen, via sin hantering av regler för förbehållsbelopp, inte ska ta över statligt ansvar 

och kostnader. Förslaget innebär inga ekonomiska förändringar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Myndighet och administration, daterad den 13 april 2018 

 Förslag till riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med särskild service LSS 

 Utredning den 13 april 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Jonna Melin, enhetschef 

Nina Andersson, enhetschef 

Mattias Carlsson, enhetschef 

Jessica Nordberg, handläggare 

Petra Axelsson, ekonomiassistent 
 
 

 

 


