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Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet
2014-02-18

Tid och plats

2014-02-18 08.30-11.45. Kräbblebodarummet i kommunhuset

Närvarande
Ledamöter

Tommy Aspegren (FP), ordförande
Ann Ahlbin (S), vice ordförande
Per-Eric Mattsson (M)
Sven-Arne Pesson (S)

Ersättare

Siv Larsson (M), tjg. ers. för David Carlsson (KD)

Övriga närvarande

Bengt Gustafson, produktionschef
Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef
Ulla Wram, verksamhetschef
Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare § 7
Camilla Windeborn, enhetschef § 6
Kerstin Wanstadius, sekreterare

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande

2014-02-18 kl. 11.45 Kommunhuset, enheten Administration och utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2014-02-18

Underskrifter

Justerandes sign.

Paragrafer 6-9

Sekreterare

Kerstin Wanstadius

Ordförande

Tommy Aspegren (FP)

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Omsorgs och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2014-02-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-02-18

Datum då anslaget tas ned

2014-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten Administration och utredning

Underskrift
Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§6

Redovisning av verksamhet med personligt ombud i
Östra Göinge kommun för år 2013
Dnr KS 2014/118.046

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten med personligt ombud startade i Östra Göinge kommun i slutet av januari
2006. Som utförare har Östra Göinge kommun sedan starten 2006 haft avtal med
PO-Skåne. Avtalet är gemensamt med Osby kommun. Det personliga ombudet arbetar 50 % i
Osby och 50 % i Östra Göinge kommun.
Inför beslut om statsbidrag till personligt ombud för 2014 behöver Länsstyrelsenen
redovisning för 2013 års verksamhet samt vilka planer som finns för 2014. Till redovisningen
ska bifogas protokoll från ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har delegerat till Omsorgs- och
utbildningsutskottet att ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelse m.fl. (kap 3 p. 10
Delegationsordningen).

Beslutsunderlag
-

Verksamhet Stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2014-01-30
Verksamhet Stöd- och omsorgs redovisning 2014-01-22
PO-Skåne verksamhetsberättelse för 2013
Länsstyrelsens meddelande mall för redovisning 2013

Beslutet skickas till:
Camilla Windeborn, Enhetschef
Länsstyrelsen i Skåne Län, Enheten för Social Hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§7

Bildandet av en regional utvecklingsenhet inom
Kommunförbundet Skåne
Dnr KS 2013/1151.016

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Remissvaret överlämnas till Kommunförbundet Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Skåne har lämnat förslag angående bildandet av en regional
utvecklingsenhet. I samband med att staten och Sverige Kommuner och Landsting (SKL) slöt
avtal om tillfälliga medel för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och därtill berörd hälsooch sjukvård, förutsattes att regionerna i takt med att de tillfälliga resurserna fasades ut, skulle
bygga upp egna resurser för att ta vid. För kommunerna i Skåne innebär det att uppbyggnaden
av en sådan egen enhet bör påbörjas i slutet av 2015.
Förslaget har skickats på remiss till kommunerna. Remissvaren ska inlämnas senast den 28
mars 2014.
Östra Göinge kommun tycker att förslaget, med en gemensam plattform för utveckling av
socialtjänsten som är drivande, i sin helhet är bra. För mindre kommuner som Östra Göinge är
det positivt att kompetent stöd finns på nära håll och att strategiska frågor drivs gemensamt.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd & service tjänsteskrivelse 2014-02-14
Remissvar om regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne 2014-02-14
Remiss angående bildandet av en regional utvecklingsenhet inom
Kommunförbundet Skåne 2013-12-05

Beslutet skickas till:
Kommunförbundet Skåne, Marianne Ivarsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§8

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS 2014/153.002

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning gällande fr.o.m.
2014-03-15
Individutskottets delegation kap. 4:31 gäller under tiden 2014-03-15 - 2014-09-15

Sammanfattning av ärendet
Försäkringskassan har sedan en tid tillbaks nya bedömningar om ersättning för personlig
assistans. Kommunen behöver nu se över de egna bedömningarna inför beslut om biträde av
personlig assistans och föreslår delegationen för dessa beslut lämnas till Individutskottet under
en begränsad tid (kap. 4:31, 6 månader).
Verksamheterna Stöd och Omsorg samt Bildning har gjort översyn av delegationsordningen
och föreslår vissa förändringar.
Delegationsordningen avseende överklaganden m.m. (punkt 1.10) är otydlig varför en
förändring av texten föreslås.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutet skickas till:
Bengt Gustafson, Produktionschef
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef
Ulla Wram, Verksamhetschef
Mirjam Englund, Enhetschef
Anna-Lena Ragnarsson, LSS Handläggare
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§9

Redovisning av meddelanden
Omsorgs och utbildningsutskottets beslut:
-

Redovisningen godkänns.

Domar och beslut
1. Avser perioden 140101-140131
Länsstyrelsen Skåne
2. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning
inom fastigheten Uddarp 1:2, fornlämning nr 169 och nr 217 i Östra Broby socken,
Östra Göinge kommun.
Hidnr 2014/499

Beslutsunderlag
-

Justerandes sign.

Tjänsteskrivelse 2014-02-05

Utdragsbestyrkande
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