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Tid och plats: 

 

Onsdag den 25 februari 2015, klockan 13:00-15:00, Dönabergarummet  

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S), vice ordförande 

Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Bengt Gustafson, produktionschef 

 Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef § 4 

Mirjam Englund, enhetschef § 5 

Gunilla Marcusson, MAS § 6 

Mikael Torberntsson, utvecklingsstrateg § 12 

Jan Carlson, enhetschef, informationsärende 

Helena Zeberg, kulturansvarig, informationsärende 

 

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 26 februari 2015, kl. 18.00, kommunhuset i Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

4 - 12 

  

Sekreterare Mikael Torberntsson 

  

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 2015-02-25 

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-26 

Datum då anslaget tas ned 2015-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Mikael Torberntsson 
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§ 4    
 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 
verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015 
Dnr: KS 2015/00072 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

-  Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

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 2015 behöver Länsstyrelsenen 

redovisning för 2014 års verksamhet samt vilka planer som finns för 2015. Till redovisningen 

ska bifogas protokoll från ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har delegerat till 

verksamhetschef att ansöka om statsbidrag. (kap 3 p. 10 Delegationsordningen). 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2015-01-23 

 Verksamhet Stöd- och omsorgs redovisning samt ansökan 2015-01-13 

 PO-Skåne verksamhetsberättelse för 2014 
 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen, Margareta Johansson 
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§ 5    
 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd gällande högsta 
godtagbara boendekostnad 
Dnr: KS 2015/00182 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Reviderad riktlinje för högsta godtagbara boendekostnad antas. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån ett barnperspektiv finns behov att revidera riktlinjen för högsta godtagbara 

boendekostnad. I riktlinjen står sedan tidigare att hänsyn ska tas till barns behov av eget 

utrymme, men hänsyn till detta har inte tagits i beräkningstabellen för högsta godtagbara 

boendekostnad. För att barn ska kunna ha ett eget utrymme behöver boendekostnaden 

beräknas utifrån hushåll och antal barn istället för utifrån antal personer i hushållet.  

 

Det finns också behov att justera boendekostnaden utifrån att det idag är svårare att hitta 

bostad till den kostnad som bestämts i beräkningstabellen, oavsett ålder på sökande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 

 Förslag till reviderad riktlinje 
 

Beslutet skickas till:  

Mirjam Englund 
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§ 6    
 

Uppföljningsrapport av daglig verksamhet 2014 
Dnr: KS 2015/00161 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Granskningen av daglig verksamhet som påbörjades 2012 avslutas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunsstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

En större uppföljning av den dagliga verksamheten genomfördes under 2012. En uppföljning 

gjordes i oktober 2013 och en ny uppföljning har gjorts i slutet av 2014. 

Under stora delar av 2013 och 2014 har den dagliga verksamheten saknat ledningspersonal. 

Under 2014 har omstrukturering av verksamheten gjorts. En ny enhetschef har anställts 

tillsammans med två biträdande enhetchefer och en arbetsledare. Den nya ledningens bör få 

tid att organisera verksamheten och upprätta handlingsplaner för att kvalitetsäkra 

verksamheten. En ny verksamhetsuppföljning kan därefter göras. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2014-12-10 
 

Beslutet skickas till: 

Jakob Thorsteinsson, socialchef 

Monica Andersson, enhetschef 

Gunilla Marcusson, MAS 
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§ 7    
 

Ansökan från Extramamman och Ugglans hemhjälp AB som 
utförare inom valfrihetssystem (LOV) 
Dnr: KS 2014/01058 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Godkänna Extramamman & Ugglans hemhjälp som utförare av serviceinsatser och 

personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och delegerad hemsjukvård i hela Östra 

Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, organisationsnummer 556984-75703, Soldatvägen 

12 C, 546 30 Karlsborg, har via Anna Danielsbacka ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser 

i Östra Göinge kommun. 

Ansökan avser serviceinsatser och personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och 

delegerad hemsjukvård i hela Östra Göinge kommun. 

Verksamhetschef Anna Danielsbacka är utbildad 1-7 lärare och har arbetat som lärare i 17 år. 

Till företaget har knutits Birgitta Olander, som är sjuksköterska/barnmorska och vårdlärare. 

Leverantörsförsäkran och presentation av företaget är inlämnat. Leverantören är kontrollerad 

och godkänd av Skatteverket. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Services tjänsteskrivelse 2015-02-03 

 Ansökan från Extramamman & Ugglans hemhjälp AB 2014-11-21 
 

Beslutet skickas till: 

Anna Danielsbacka, Extramamman & Ugglans hemjälp AB 
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§ 8    
 

Ansökan från Femtiofemplus AB som utförare inom 
valfrihetssystem (LOV) 
Dnr: KS 2015/00081 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Femtiofemplus AB godkänns som utförare av serviceinsatser inom Östra Göinge 

kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Femtiofemplus AB, organisationsnummer 556727-4690, Mörsaregatan 11 A, 254 66 

Helsingborg, har via Mats Liljekvist ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser i Östra Göinge 

kommun enligt lagen om valfrihet. 

Femtiofemplus AB har ansökt om att utföra serviceinsatser i hela Östra Göinge kommun och 

utan kapacitetstak. 

 

Femtiofemplus AB bedriver verksamhet inom hushållsnära tjänster och sysselsätter i 

huvudsak seniorer, 55 år eller äldre med lång arbetslivserfarenhet. 

 

Sökanden uppfyller kvalificeringskraven enligt LOV 7 kap 1 och 2 §§ samt övriga ställda 

kvalificeringskrav enligt förfrågningsunderlaget. Sökanden uppfyller ställda krav på tjänstens 

utförande och accepterar kontaktvillkoren. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-01-29 

 Ansökan från Femtiofemplus AB 2015-01-15 
 

Beslutet skickas till: 

Mats.Liljekvist, Femtiofemplus AB 
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§ 9    
 

Svar på motion angående halalslakt 
Dnr: 2013/1030 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Motionen anses besvarad vad gäller halalslaktat kött. 

 Motionen avslås vad gäller stödjandet av lokala producenter.  
 

Beslutsmotivering 
Beträffande halalslaktat kött förekommer ibland att text/bön läses i samband med slakt. 

(kyckling) 

Slaktmetoden som sådan följer aktuellt regelverk. 

 

LOU tillåter ingen särbehandling av leverantörer. Möjligt är att dela upp upphandlingen i 

delposter för att underlätta för mindre leverantörer. Detta görs redan. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Pethra Wagnell inkommit med en motion angående 

halalslaktat kött i kommunens verksamheter. 

Motionären menar att det inte är rimligt att tvingas äta kött som har en religiös innebörd och 

att det inte är miljömässigt rimligt att transportera kött från Danmark till kommunen. 
 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna att halalslaktat kött inte ska förekomma i kommunens 

verksamheter samt att kommunen ska stödja de lokala och närliggande köttproducenterna vid 

upphandling av kött 

 

Yttrande 
Halalslaktat kött förekommer inte i Östra Göinge kommun med det tillägget att vid 

kycklingslakt kan läsning ur religiös text förekomma. Om så skulle vara fallet påverkas inte 

köttets kvalitet och såväl slakt som djurskydds- och livsmedelshantering följer gällande 

regelverk. 

 

Transporter av kycklingkött kan inte reduceras då samtliga slakterier ligger på ungefär 

samma avstånd från Östra Göinge. 

 

Ett stödjande av lokala producenter är bara möjligt om dessa faktiskt lämnar offerter på de 

delposter som erbjuds och att dessa offerter är förmånligast i den totala bedömningen. 
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Beslutsunderlag 

 Produktionens tjänsteskrivelse 2015-01-19 

 Motion 2013-11-05 
 

Beslutet skickas till: 

Pethra Wagnell (SD) 
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§ 10    
 

Svar på motion om att öppna fritidsgårdar i Glimåkra, Broby 
och Hanaskog 
Dnr: 2011/1140 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Motionen avslås. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Wendel (V) har inkommit med motion om att fritidsgårdar öppnas i Glimåkra, Broby 

och Hanaskog, att kommunchefen får uppdrag att utreda olika lösningar på hur detta ska se ut 

samt att dessa lokaler handikappanpassas så att alla ungdomar ges samma möjlighet till en 

aktiv fritid. 

 

Yttrande 
Idag har kommunen två fritidsgårdar, en i Knislinge och en i Sibbhult. Motionären föreslår att 

nya öppnas i Glimåkra, Broby och Hanaskog som skall fungera som mötesplaster där alla kan 

vara med och att dessa mötesplatser drivs i kommunens regi eller av en förening. 

 

Strategin ”En bra start i livet” är under framtagning. En strategi vars syfte är att tydliggöra 

förutsättningar för barns- och ungdomars uppväxt inom åldersspannet 0-20 år. 

 

I uppdragshandlingen för strategin beskrivs bland annat att för att säkerställa en bra uppväxt 

för så många som möjligt är det viktigt att alla delar av de kommunala verksamheterna 

samverkar mot gemensamma mål. Men arbetet måste bedrivas tillsammans med andra aktörer 

utanför den kommunala organisationen. Genom att ha ett helhetsperspektiv och uppnå en 

samsyn kan en kraftsamling ske för att komma fram till uppsatta mål. 

 

Vidare i uppdragshandlingen för strategin beskrivs att det är viktigt att föra en aktiv dialog 

med målgruppen själv, en rad olika intresseorganisationer och medarbetarna på de olika 

nivåerna inom de kommunala verksamheterna.  

 

I dessa dialoger kan de framkomma synpunkter som kan ligga till grund för en fortsatt 

diskussion om fritidsgårdar. 

 

Kommunens översiktplan beskriver, bland flera viktiga faktorer, att mötesplatser är en 

förutsättning för levande byar och dess sociala liv. Mötesplatserna skall utformas så att de 

fyller sin sociala funktion som är viktig för hälsa och välbefinnande och för sammanhållning 

och integration. Kommunen skall i sin planering utgå från att vi behöver mötesplatser som 

passar olika grupper: ensamma, äldre, nyinflyttade, ungdomar, barnfamiljer med flera. 
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Ett beslut angående uppstart av eventuella nya fritidsgårdar i kommunen bör avvaktas till 

strategin är klar och beslut tas hur det fortsatta arbetet med strategin skall genomföras. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Bildning tjänsteskrivelse 2015-02-03 

 Motion från Joakim Wendel (V), 2011-10-12 
 

Beslutet skickas till: 

Joakim Wendel (V) 
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§ 11    
 

Meddelanden till Kommunstyrelsens Omsorgs- och 
utbildningsutskott (KSOU) inkomna i januari redovisas i 
februari 2015 
Dnr: KS 2015/00098 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

       

1. Lex Sarah anmälan särskilt boende  

Dnr KS 2015/00053 

 

2. Protokoll kommunförbundet Skånes minnesanteckningar ”Beredningen för 

utbildningsfrågor” 2014-08-26. 

Dnr KS 2015/00098 

 

3. Protokoll Skåne Nordost ”Möte med beslutande organet för gymnasiesamverkan och 

samverkansråd för övrig skolverksamhet i Skåne Nordost och Sölvesborg”,  

2014-11-21. 

Dnr KS 2015/00098 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-01-19 
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§ 12 
 

Färe Montessoriförskola - Ansökan om godkännande om 
rätt till bidrag 
Dnr: KS 2015/00196 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet beviljar ansökan från Växthuset ekonomiska 

förening, 769600-4154, om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola 

från och med 2015-03-24, under förutsättning att ansökan senast 2015-03-20 

kompletteras med godkännande från fristående brandkonsult samt barnsäkerhetsrond.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

Sammanfattning av ärendet 

Växthuset ekonomiska förening inkom 2015-02-02 med ansökan om godkännande och rätt 

till bidrag för fristående förskola i Knislinge. Ansökan avser 30 platser med start 2015-03-24. 

 

Förvaltningen bedömer att huvudmannen har möjlighet att bedriva verksamheten under 

trygga former på lång sikt och har förutsättningar att följa Östra Göinge kommuns riktlinjer 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-25 

 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ink. bilagor 2015-02-02 
 

Beslutet skickas till: 

Emma Jacobsson, enhetschef Färe montessoriförskola 

Ulla Wram, verksamhetschef bildning 

Fidan Halitaj, ekonom  
 
 

 

 


