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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 januari 2015, klockan 13:00-14:15 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Jan Carlson, enhetschef § 1 

Helena Zeberg, kulturansvarig § 1 

Oscar Nilsson, tillträdande ekonomichef 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2015-01-21, kl. 16.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 3 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

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 2015-01-21 

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-22 

Datum då anslaget tas ned 2015-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 1 
 

Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru 
Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk  
Dnr: KS 2015/00009 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige beslutar att avkastningen från minnesfonden på 80 000 sek 

fördelas för inköp av konstverk från konstnärerna inklusive transporter/installationer. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Avkastningen från rubricerad minnesfond får användas till försköning av Broby samhälle och 

ska ha ett bestående värde.  

Den del av stiftelsen som kommunen disponerar förvaltas av SEB, som ställer sig positiv till 

den föreslagna disponeringen. Kommunfullmäktige beslutar om disponering. 

 

I verksamheten Bildning ingår bland annat uppdraget att visa, inköpa och bevara konst. 

Konsten förmedlas genom utställningar, placeringar i kommunens lokaler och utemiljöer 

tillika erbjuds konstpedagogik. För kommunens konstsamling finns ett register upprättat för 

bevarande tjänster. Genom avkastningen från stiftelsen: Överste och fru Adolf Johanssons 

minnesfond föreslås att inköp görs av erkända konstnärer som har visat konst senaste året 

genom utställningar, företrädesvis på Kulturhuset i Broby. Utställningarna har tillkännagivits 

i broschyr Kulturprogram och kommunens hemsida och har därmed fångat många besökares 

och medias uppmärksamhet. 

 

Följande konstverk av konstnärer föreslås för inköp: 

- ”Om Våren”, (akvarell) 15000 sek inkl. moms och ”Myggklot”, (skulptur) 12000 inkl. 

moms av Sven-Ingvar Johansson, Osby. 

-  ”Lager 4:2”, 6000 sek exkl. moms och ”Form 8:I”, 9000 sek exkl. moms (båda 

verken i temperateknik på pannå) av Alf Björk, Vinslöv. 

- ”På Ett Ögonblick”, (ljusmålning) 8000 sek inkl. moms av Tamara de Laval, Malmö. 

- ”Carnivore”, (skulptur som även är utformad för blinda) 35000 sek exkl. moms av 

Karl Larsson, Malmö 

 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Bildnings tjänsteskrivelse 2015-01-05 
 Beskrivning och bilder av konstverken samt information av konstnärerna  
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Forts. § 1 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 2 
 

Avgifter inom äldreomsorgen 
Dnr: KS 2014/00867 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

- Priset för matportioner inom ordinärt boende enligt kommunens faktiska kostnad fast-

ställs.  

- Priset för måltidsabonnemang inom särskilt boende fastställs till 75 % av kommunens 

faktiska kostnad. Faktisk kostnad samt subvention ska framgå på fakturan. 

- Dygnspriset för mat på korttidsboende fastställs till priset för måltidsabonnemang 

dividerat med 30. 

- Inom särskilt boende erbjuda boende möjligheten att mot faktura köpa 

förbrukningsvaror för 100 kronor/månad. 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
- Avgiften för matdistribution fasställs till 200 kronor/månad. Faktisk kostnad samt 

subvention ska framgå på fakturan. 

- Minimibeloppet inom särskilt boende minskas med för närvarande 173 kronor/månad 

för radio- och tvavgift. Beloppet ska motsvara månadskostnaden som Radiotjänst de-

biterar hushållen. 

- Minimibeloppet inom särskilt boende minskas med för närvarande 264 kronor/månad 

för el. Elkostnaden beräknas utifrån Pensionsmyndighetens uppskattning av kostnader 

för hushållsel för en lägenhet på 40 kvadratmeter. 

 

Ovanstående förändringar av avgifterna inom äldreomsorgen ska gälla fr.o.m.2015-03-01. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott (delegationsbeslut) 

Kommunfullmäktige (minimibelopp och matdistribution) 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn har gjorts av taxor och avgifter inom äldreomsorgen. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-01-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2015-01-21 

Sida 7/8 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 2 
 

Beslutet skickas till: 

Avgiftshandläggare 

Enhetschef särskilt boende 

Verksamhetschef Stöd & Omsorg 

Kostchef 

Enhetschef hemtjänst 

Ekonom Stöd & Omsorg 
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§ 3 
 

Meddelanden för redovisning i januari 2015 
Dnr: KS 2015/00003 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut, domar tiden 2014-12-01-2014-12-31 

 

2. Lex Sarah anmälan särskilt boende  

Dnr KS 2015/00053 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-01-12 
 
 
 
 
 

 

 


