
  

  

 

Protokoll Omsorgs och 
utbildningsutskottet 

 

2018-08-29  
Sida 1 av 8  
 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

 
Ärendeförteckning 

 
§ 22 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar 

inom utmaningsområdet Åldrande - 2017 
  

§ 23 Beslut om utdelning av Stenstipendium år 2018   

§ 24 Upphävande av riktlinjen Hemtjänst i 
assistensliknande form och revidering av riktlinjen 
för Boendestöd 

  

    

 

 
 
  



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 
2018-08-29 
Sida 2/8 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
  

Tid och plats: 
 

Onsdag den 29 augusti 2018, klockan 13:00-15:15, Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 
Erling Emsfors (M) 
Elisabeth Johansson (MP) 
Sven-Arne Persson (S) 
Lena Dahl Wahlgren (S) 

  
  
  
Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mikael Torberntsson, stabschef 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg (§ 22, § 24) 
Tommy Johansson, utredare (§ 22) 
Helena Zeberg, kulturansvarig (§ 23) 
Emelie Nilsson, nämndsekreterare 
 

  
Justerare Sven-Arne Persson (S) 
  
Justeringens utförande Måndag den 3 september 2018 i kommunhuset, Broby 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
22 - 24 

  

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 2018-08-29 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-04 

Datum då anslaget tas ned 2018-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Emelie Nilsson 
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Information 
 
Värdegrundsarbete i skolorna 
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef Familj och utbildning, informerar om hur skolorna 
arbetar med värdegrunden och betydelsen av lärarens ledarskap i klassrummet. 
 
 
Nyanländas lärande  
Ulrika Olsson, utvecklingsledare, och Lena Månsson, samordnare, presenterar en 
slutredovisning av statsbidraget för Skolverkets inriktade insatser mot nyanländas lärande. 
 
 
Demensplatser 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef, informerar om att Vardaga på Lindgården har ändrat 
sin disposition av lägenheter på en av avdelningarna. 
 
 
Information från VO-chef Hälsa och omsorg 
Monica Dahl redogör vad som hänt i verksamheten under sommaren och informerar om 
inflyttningen på Nakterhuset. 
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§ 22 
 

Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 
utmaningsområdet Åldrande - 2017 
Dnr: KS 2018/00611 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
− Analysrapporten godkänns. 

− Analysrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige för presentation och debatt. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 
beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 
Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna 
lyfts fyra utmaningsområden fram och ett av dessa är Åldrande. Till dessa områden kopplas 
sedan av Kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av Kommunstyrelsen 
beslutade strategier. En viktig del i styr- och ledningsmodellen är att kunna säkerställa vilka 
resultat som har blivit följden av de uppställda målen och tydliggöra dessa. 
 
Från och med 2018 pågår en utvidgad uppföljnings- och utvärderingsprocess. Som ett led i 
detta arbete har förvaltningen arbetat fram en Verksamhetsrapport inom området Åldrande 
och den har presenterats för Kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades till omsorgs- och 
utbildningsutskottet för en politisk analys av mål och resultat och har det arbetats fram en 
analys utifrån politiskt uppställda mål och inriktningar. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 31 juli 2018 
− Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet 

Åldrande – 2017 
− Verksamhetsrapport Åldrande 

 
Beslutet skickas till: 
Tommy Johansson, utredare 
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§ 23 
 

Beslut om utdelning av Stenstipendium år 2018 
Dnr: KS 2018/01284 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 
− Carl Lindh tilldelas 2018 års Stenstipendium. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1988 har Stenstipendiet delats ut av Östra Göinge kommun. Stenstipendiesumman är 
på 60 000 kr och från år 2008 har stipendiet delats ut vartannat år.  
 
Stipendiet utses av Kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott. Synpunkter 
inhämtas även från stenindustrin och från representanter från konst, arkitektur, och 
näringsliv.   
En referensgrupp är bildad som inlämnat dessa synpunkter. Referensgruppen består av Kai 
Marklin, stenindustriförbundet/GUC- stenutbildning, Therese Lindecrantz, rektor/GUC, Ted 
Zaar, naturstensleverantör/produkter, Mattias Givell, verksamhetschef/Wanås konst, Yara 
Abdou, arkitekt, Anders Siversson, stadsarkitektfunktion, Fredrik Persson, näringslivschef 
samt Helena Zeberg, kulturansvarig/handläggare för Stenstipendiet och sammankallande för 
referensgruppen. 
 
Med 2018-års utdelning av stipendiet är det 30 år sedan stipendiet delades ut för första 
gången. Sex ansökningar har inkommit till 2018-års Stenstipendium. Namnen på de sex 
aspiranterna som önskar erhålla stipendiet är , Carl Lindh,  

. Samtliga är utbildade konstnärer. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 23 juli 
− Ansökningshandlingar 
− Synpunkter från referensgruppen som sammanfattas och förmedlas på utskottets 

sammanträde 
 
Beslutet skickas till: 
Helena Zeberg, Kulturansvarig 
Stenstipendiat via Helena Zeberg 
Övriga sökande via Helena Zeberg 
Referensgruppen via Helena Zeberg 
Jan Carlson, Enhetschef 
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§ 24 
 

Upphävande av riktlinjen Hemtjänst i assistensliknande 
form och revidering av riktlinjen för Boendestöd 
Dnr: KS 2018/00759 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
− Kommunstyrelsen upphäver riktlinjen för Hemtjänst i assistensliknande form. 

− Kommunstyrelsen antar reviderad riktlinje för Boendestöd 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderad riktlinje för boendestöd 
Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft 1995. Reformen syftade till att förbättra 
livssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och öka deras möjlighet till 
gemenskap och delaktighet i samhället. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska så 
långt möjligt kunna bo i ordinärt boende och leva som andra medborgare. För att klara det 
krävs effektiva insatser i hemmet. 
 
Utifrån detta utarbetades i Östra Göinge riktlinjer för boendestöd till personer med psykisk 
sjukdom. Riktlinjen antogs 2002 men kompletterades 2005. 
 
På senare år har skett en utveckling där alltfler personer diagnosticeras med olika 
funktionsnedsättningar, som inte ingår i den målgrupp som beskrivs i riktlinjen från 2005. 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t. ex ADHD och autism, har ökat 
stadigt. Detta är en målgrupp som har andra behov än de traditionella målgrupperna inom 
omsorgen och psykiatrin. Utifrån nu gällande riktlinje har personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning inte rätt till boendestöd, utan har vid behov hänvisats till hemtjänst. 
Flertal undantag har dock gjorts på senare år, eftersom boendestöd ofta är en mer passande 
insats för denna målgrupp.  
 
Nuvarande riktlinje behöver därför revideras. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ny 
riktlinje med en utvidgning av målgruppen och samtidigt ett förtydligande om vad 
boendestöd innefattar, detta för att uppnå en tydlighet mellan insatsen boendestöd och 
insatsen hemtjänst. Syfte är att personer med psykisk funktionsnedsättning så långt som 
möjligt ska kunna bo i ordinärt boende och få det stöd som de är i behov av för att klara detta.  
 
Upphävande av riktlinjen Hemtjänst i assistansliknande form 
Personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd tillhör LSS-personkrets. 
Hemtjänst/boendestöd kan dock inte beviljas som insats enligt LSS, men målgruppen har ofta 
behov av detta stöd enligt Socialtjänstlagen för att klara ett självständigt liv i ordinärt boende. 
För personer som tillhör LSS-personkrets och som behöver ett boendestöd snarare än 
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hemtjänst har Östra Göinge kommun under ett antal år haft en insats som kallats ”hemtjänst i 
assistansliknande form”. Detta är ett missvisande namn som skapat en otydlighet för 
verksamheterna samt olika förutsättningar för kunden beroende på vilken målgrupp man 
tillhör. Genom att istället kunna använda insatsen boendestöd även för denna målgrupp skulle 
det bli tydligare vad stödet syftar till samt likabehandling vad gäller tillgång och avgift. I de 
fall som insatsen som utförs däremot är att betrakta som hemtjänst bör denna utföras av den 
vanliga hemtjänsten.   
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Individ- och familjeomsorg, daterad den 25 april 2018 
− Förslag till reviderad riktlinje för Boendestöd, daterat den 24 april 2018 

 
Beslutet skickas till: 
Pernilla Hallberg, enhetschef 
Monica Andersson, enhetschef 
Camilla Windeborn, bitr enhetschef 
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