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Per-Eric Mattsson (M)
David Carlsson (KD)
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Ledamöter

Ersättare
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Gunilla Marcusson, MAS § 1,2
Kerstin Wanstadius, sekreterare

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande
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Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2014-01-21

Underskrifter

Justerandes sign.
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Justerare

Ann Ahlbin (S)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

2014-01-21

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten Administration och utredning

Underskrift
Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.
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§1

Brukarundersökning inom hemtjänsten 2013
Dnr KS 2014/19.782

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Rapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har under våren 2013 gjort en rikstäckande brukarundersökning och frågat de
som är 65 år och äldre vad de tycker om hemtjänsten. Resultatet från 2013 års undersökning
visar att de äldre med hemtjänst i Östra Göinge är nöjda med hemtjänsten.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd & service tjänsteskrivelse 2014-01-07
Resultat för hemtjänst 2013 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Beslutet skickas till:
Bengt Gustafson, Produktionschef
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef
Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef
Pernilla Hallberg, Enhetschef
Gunilla Marcusson, Mas
Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2

Brukarundersökning inom Särskilt boende 2013
Dnr KS 2014/19.782

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Rapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har under våren 2013 gjort en rikstäckande brukarundersökning och frågat de
som är 65 år och äldre om vad de tycker om sitt äldreboende. Resultatet från 2013 års
undersökning visar att de äldre som bor på ett äldreboende i Östra Göinge är nöjda med sitt
äldreboende.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd & service tjänsteskrivelse 2014-01-07
Resultat för särskilt boende 2013 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Beslutet skickas till:
Bengt Gustafson, Produktionschef
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef
Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef
Nina Andersson, Enhetschef
Malin Axelsson, Enhetschef
Gunilla Marcusson, Mas
Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§3

Slutrapport Projekt Unika Kompetenser
Dnr KS 2012/1173.760

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Slutrapporten av projektet "Unika Kompetenser i Göinge" godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Projektet "Unika Kompetenser i Göinge" har bedrivits under tiden 2012-06-01 - 2013-09-01.
Syftet var att inspirera och informera potentiella arbetsgivare såväl inom kommunen som
utanför. Deltagare i projektet har varit Arbetsförmedlingen, Mixen på Stenforsaskolan,
Medvind, Stöd & Omsorg och AlltMöjligt Verkstaden.
Informationsaktiviteter har genomförts och det har lett till en ökad medvetenhet och
efterfrågan av "Unika Kompetenser". Integrerad verksamhet i daglig verksamhet är ett sätt att
försöka att få ut personer i arbete med stöd, samt att få företag och arbetsgivare att ta emot
dessa personer. Uppföljning av praktikplaster görs i den årliga uppföljningen i kommunen.
Arbetsförmedlingen visar på ett positivt resultat när det gäller arbete för personer med
funktionsnedsättning i Östra Göinge. Under 2013 har 100 personer kommit ut i arbete medan
under 2012 så var det runt 64 personer. Det gäller personer som har gått in i nyanställning.
Framtiden
-

Kommunen behöver tydliggöra och ha en klar målsättning med att anställa
personer med funktionsnedsättning.

-

Inom vår egen verksamhet krävs mer arbete för att få personer motiverade till att
komma ut i arbetslivet.

-

Förslag till det fortsatta arbetet är, att deltagarna i projektet träffas regelbundet för
att följa utvecklingen och få inspiration. Nya projekt inom arbetsförmedlingen har
tagits fram genom FINSAM, vilket betyder att målgruppen för funktionshindrade
breddas och det blir en del i det fortsatta arbetet.

-

Nätverksträffar kan förslagvis ske 2 -3ggr per år och kommunen kan vara
sammankallande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stöd och Omsorg 2014-01-08
Sammanfattning av projektet 2013-08-14

Beslutet skickas till:
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef
Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Projekt ledning- och styrning; strategier
Dnr KS 2013/711.003

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen godkänner förslag till framtagande av strategier enligt utredning
2013-12-11

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för nuvarande styr- och ledningsmodell har det fastställts ett antal
programhandlingar och resultatmål för verksamheterna. Utifrån dessa bör det i vissa fall
arbetats fram ett antal strategier, som vägleder verksamheterna hur dessa program och mål ska
kunna förverkligas.
Med anledning av detta har kommunstyrelsen genom beslut 2013-09-04 gett omsorgs- och
utbildningsutskottet i uppdrag att fram uppdragsunderlag för ett antal strategier.
Utskottet redovisar sitt förslag enligt Utredning 2013-12-11.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2014-01-03
Utredning 2013-12-11

Beslutet skickas till:
Tommy Johansson, Utredare
Tomas Carvonen, Planeringsansvarig
Bertil Ängqvist, Utvecklare
Ulla Wram, Verksamhetschef
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§5

Svar på motion, Nolltolerans inom grundskolan mot
störande uppträdande bland elever under lektioner
Dnr KS 2013/835.009

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen:
-

Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion från Björn Collin (SD) där han föreslår kommunfullmäktiga att
fatta beslut om att nolltolerans skall råda mot elevers störande uppträdande inom den
kommunala grundskoleundervisningen.
Förvaltningens yttrande:
Östra Göinges grundskolor arbetar enligt skollagens 5 kap, § 3:
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.
Skollagen tolkas så att det ska råda nolltolerans mot situationer där elever kan uppleva
otrygghet eller inte kunna få studiero. Om en elev brister i sitt uppförande så att andra drabbas
(stökigt beteende och/eller kränkningar) vidtas åtgärder. Både elev och vårdnadshavare
informeras också om vilka åtgärder som skolan kan komma att vidta om elevens beteende inte
förändras till det bättre.
Dessa åtgärder beskrivs i skollagen 5 kap, § 6:
Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade
för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs
ordningsstörande uppträdande.
Rektor kan då besluta om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid
en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål (§ 7-23).
Skolornas värdegrundsarbete är ett prioriterat område. Därför lägger vi stor vikt vid det
förebyggande arbetet. Detta finns beskrivet i skolornas planer mot kränkande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
behandling/likabehandlingsplaner, där man årligen identifierar förbättringsområden för att
arbeta förebyggande samt beskriver hur man arbetar om en situation uppstår.
Vi anser därmed att vi redan arbetar efter principen om att nolltolerans skall råda mot elevers
störande uppträdande inom den kommunala grundskoleundervisningen.

Beslutsunderlag
-

Verksamhet Bildning tjänsteskrivelse, 2013-12-16
Motion från Björn Collin (SD), 2013-09-15

Beslutet skickas till:
Björn Collin (sd)
Ulla Wram, Verksamhetschef
Ulrika Olsson, Utvecklingsledare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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