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Tid och plats: 

 

Onsdag den 18 mars 2015, klockan 13:00-17:00 , 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 

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare §§ 13, 14, 20 

Gunilla Marcusson, MAS §§ 13, 14 

Linda Andersson, ekonom, information 

Jan Carlson, kultur- och fritidschef §§ 15-17 

Helena Zeberg, kulturansvarig §§15-17 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Sven- Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen 2015-03-18 kl. 16.00. Kommunhuset i Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

13 - 20 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

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 2015-03-18 

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-19 

Datum då anslaget tas ned 2015-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 13 
 

Kvalitetsberättelse 2014 för Stöd & Omsorg 
Dnr: KS 2015/00276 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Kvalitetsberättelsen år 2014 för Stöd & Omsorg godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Kommunsstyrelsen omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen brukarundersökningar visar att brukarna som har hemtjänst är nöjda med 

hemtjänsten och de boende på äldreboende är nöjda med sitt äldreboende. 

Den interna verksamhetsgranskningen visar att enheterna måste förbättra dokumentationen 

och egenkontrollen. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-20 

 Kvalitetsberättelse år 2014 för Stöd & Omsorg 
 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Jakob Thorsteinsson, socialchef 

Anna-Lisa Simonsson, enhetschef 

Camilla Windeborn, enhetschef 

Monica Andersson, enhetschef 

Nina Andersson, enhetschef 

Malin Axelsson, enhetschef 

Marita Nyström, enhetschef 

Mirjam Englund, enhetschef 

Gunilla Marcusson, MAS 

Kommunens hemsida 
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§ 14 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Stöd & Omsorg  
Dnr: KS 2015/00328 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Patientsäkerhetsberättelsen 2014 för Stöd och Omsorg godkänns. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11 

Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse.  

Fortsatt arbete med de nationella kvalitetsregistren sker för att öka patientsäkerheten. 

Registrering i de olika kvalitetsregistren fortgår. Nationella mätetal finns numera att hämta ut 

den nationella kvalitetsportalen. 

En handlingsplan finns upprättad för kommunen med de olika områden som har varit föremål 

för nationella prestationsersättningar. 

Sjuksköterskor har tillsamman med kolleger i Nordostkommunerna deltagit i en 

utbildningssatsning för att kunna använda ett beslutstöd vid akut sjukdom hos patiant. Alla 

sjuksköterskor ska bedöma utifrån samma mall och därmed kunna överlämna kvalitetssäkrad 

information till nästa vårdnivå. Patienten ska också kunna känna igen sig i bedömningen som 

sker av olika sjuksköterskor. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Stöd och omsorg tjänsteskrivelse 2015-02-18 

 Patientsökerhetsberättelse 2014 för Stöd & Omsorg 

 Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 
 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Jakob Thorsteinsson, socialchef 

Mirjam Englund, enhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef HSL/enhetschef 

Camilla Windeborn, enhetschef 

Monica Andersson, enhetschef 

Nina Andersson, enhetschef 

Malin Axelsson, enhetschef 

Pernilla Hallberg, enhetschef 

Åsa Ek, enhetschef 
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Forts.§ 14  

 

Gunilla Marcusson, MAS 

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare 

Kommunens hemsida 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 

2015-03-18 

Sida 7/14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 
 

Ungdomsstipendium 2014 
Dnr: KS 2015/00386 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Anette Andersson utses till ungdomsstipendiat 2014. 

 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge Kommuns Ungdomsstipendium utdelas som stimulans och uppmuntran till 

unga människor under 25 år som gjort insatser inom kulturområdet såsom konst, musik, dans, 

litteratur och foto, eller verkat som ledare för ungdomar och här vid utfört ett ideellt och i 

huvudsak oavlönat arbete inom fritids- eller kulturområdet. 

 

Ungdomsstipendiat för 2014 skall utses och förslag har inkommit enligt nedan: 

 

- Emma Jarleswärd, hon är ambitiös, har gjort goda framsteg både tekniskt och 

musikaliskt och har fin närvaro på pianolektionerna. Hennes positiva attityd till att ta 

sig an nya utmaningar är en god förutsättning för hennes utveckling inom området. 

Hon kommer väl förberedd till sina lektioner och spelar såväl klassisk musik som 

annan genre.  Hon har ett gott gehör och behärskar notläsning på ett föredömligt sätt. 

 

- Anette Andersson, hon har under flera år deltagit i musikskolans 

solosångsundervisning samt ungdomskör. Hon har under dessa år gjort stora framsteg 

både tekniskt och musikaliskt. Hennes repertoar omfattar såväl opera, musikal som 

schlager, visa och pop. Anette har flera gånger framträtt som solist vid dop, vigslar 

och andra kyrkliga tillfällen. Hon syns flitigt i olika musikaliska sammanhang. De 

senaste åren har stor vikt i undervisningen lagts vid interpretation, där Anette har visat 

stor utvecklingspotential framförallt i genren musikal. Med lyhörd känsla för text och 

ton har hon tagit sig an nytt material. 
 

Beslutsunderlag 
- Enheten Kultur- och Fritid tjänsteskrivelse 2015-03-10 
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Forts § 15 

 

 

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Pristagare via Helena Zeberg 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 16 
 

Kulturpris 2014 
Dnr: KS 2015/00388 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Lill Thomasson utses tillkulturpristagare för 2014. 

 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun utdelar årligen ett Kulturpris som belöning och uppmuntran till 

personer verksamma inom litteratur, foto, film, musik, bildkonst, teater, dans, konsthantverk 

eller annan kulturell verksamhet. 

 

Kulturpris för 2014 skall utses och förslag har inkommit enligt nedan: 

 

- Lill Thomasson, en aktiv "eldsjäl" som lagt ner oändlig tid för folkbildning och 

kulturhistoria i Göingebygden. Lill är verksam och bor i Sibbhult. 

- Inge Olofsson, har på ett utmärkt sätt medverkat till att bevara och utvecklat 

kulturhistoriska värden och hantverk i Östra Göinge. 

- Gunda Fridman, ordförande i Folkets husföreningen, som har genom sin positiva 

drivkraft genomfört och vidareutvecklat hållbara verksamheter för Sibbhults Folkets 

hus. 
 

Beslutsunderlag 
- Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2015-03-10 

 
 

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Pristagare via Helena Zeberg 

Jan Carlson, enhetschef’ 
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§ 17 
 

Idrottspriser 2014-års prestationer 
Dnr: KS 2015/00389 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Anna Persson utses för årets idrottsprestation. 

 Bo Andersson utses till årets idrottsledare. 

 Sibbhults IF utses för årets folkhälsoinsats. 

 Årets SM-vinnare, Sofie Nordström, brottning och Elise Malmberg, friidrott. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

I en kommun finns alltid människor som är lite extra duktiga. Det vill Östra Göinge kommun 

uppmärksamma och stödja genom att dela ut stipendier och priser.  

Kanske är man en brinnande eldsjäl inom en förening. Eller en idrottsutövare som gör något 

utöver det vanliga. Eller en duktig ungdom som tar sina första steg inom eget skapande. 

Kanske har man under många år bidragit till kommunens kulturella framtoning. Kommunen 

delar ut pris till: 

- Årets idrottsprestation i Östra Göinge  

- Årets idrottstjej respektive idrottskille  

- Årets idrottsledare  

- Årets folkhälsoinsats 

Idrottsalliansen i Östra Göinge (IDAG) har insamlat förslag från allmänheten samt lämnat 

egna på idrottare och föreningar som är föreslagna till kommunens olika idrottspriser för 

prestationer gjorda under 2014. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 2015-03-10 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef 

Pristagare via Jan Carlson 
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§ 18 
 

Verksamhetschef för skolhälsovård och elevhälsa på 
grundskolan. 
Dnr: KS 2015/00377 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Maria Håkansson, skolsköterska föreslås till verksamhetschef enl. Hälso- och 

sjukvårdslagen § 29 för kommunens verksamhet enligt HSL § 18 och 18 a-d.  
 

Beslutsmotivering 
Håkan Ewerman är för närvarande verksamhetschef enligt § 29 HSL men avslutar inom kort 

sin anställning i Östra Göinge kommun och ny verksamhetschef måste utses. Enligt § 29 i 

HSL skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef) där det bedrivs 

hälso- och sjukvård. Bestämmelserna om verksamhetschef gäller för all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Maria Håkansson, skolsköterska, föreslås till ny verksamhetschef 

enligt § 29 HSL. 
 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 29 i HSL skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef) 

där det bedrivs hälso- och sjukvård. Bestämmelserna om verksamhetschef gäller för all hälso- 

och sjukvårdsverksamhet.  

Vårdgivaren (kommunen) utser verksamhetschef enligt HSL § 29. Verksamhetschefen 

representerar vårdgivaren. Verksamhetschefen skall enligt HSL svara för att verksamheten 

tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt befrämjar 

kostnadseffektivitet.  

Vårdgivare svarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften. 

Vårdgivaren svarar också för att verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och att vården har god kvalitet.  

Kommunstyrelsen, som är vårdgivare, har delegerat åt omsorgs- och utbildningsutskottet att 

fatta beslut om verksamhetschef. 

Håkan Ewerman är för närvarande verksamhetschef enligt § 29 HSL men avslutar inom kort 

sin anställning i Östra Göinge kommun och ny verksamhetschef måste utses. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-03-16 
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Forts § 18 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, Kommunchef 

Ulla Wram, Verksamhetschef Bildning 

Maria Håkansson, Skolsköterska 
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§ 19 
 

Uppdrag till kommunchefen att söka medel för 
genomförandeprojekten GoingeForward samt Within 
Dnr: KS 2015/00402 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

 Omsorgs och utbildningsutskottet uppdrar åt kommunchefen att söka medel för 

genomförandeprojekt GoingeForward, samt i övrigt teckna samverkansavtalet med 

övriga kommuner inom Skåne Nordost avseende genomförandeprojektet Within, i  

enlighet med förstudie genomförd under 2014. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs- och utbildningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 

under 2014 genomfört en förstudie om förbättrad samverkan kring grupper som står långt 

från arbetsmarknaden. I förstudien föreslås att de samverkande myndigheterna skall söka ESF 

medel för ett genomförandeprojekt, för att testa nya arbetsmetoder som syftar till att utveckla 

en systematisk samverkan mellan och inom kommun och myndigheter för att bättre möta 

individer som står långt eller särskilt långt från arbetsmarknaden med målet att dessa ska 

komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Kommunen föreslås bli 

projektägare. För närvarande pågår ett arbete i förvaltningen med att utarbeta ansökan. Denna 

skall inlämnas till ESF-rådet senast den 31 mars 2015 då aktuell utlysning av stödmedel 

stänger. Eftersom ansökan avser stöd över sex basbelopp är det omsorgs- och 

utbildningsutskottet som enligt kommunstyrelsens delegationsordning skall ansöka om stöd. 

Ansökan beräknas emellertid inte kunna hanteras så att den kan behandlas av utskottet innan 

utlysningen stänger, vilket innebär att utskottet behöver överlåta åt kommunchefen att söka 

om EU stöd för aktuellt genomförandeprojekt.  

 

Inom Skåne Nordost har en förstudie av projektet Within om ungdomar i utanförskap 

genomförts och medel söks även för detta projekt. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-03-12 

 GoingeForward slutrapport – en förstudie om förbättrad samverkan kring svaga 

grupper på arbetsmarkanden. 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunchefen 
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§ 20 
 

Svar på revisionsrapport-Granskning av placerade barn och 
unga 
Dnr: KS 2014/01133 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har överlämnat rapporten ”Granskning av placerade barn och unga”. Rapporten 

är en uppföljning av den granskning som gjordes 2013. 

Revisorerna konstaterar att förbättringsåtgärder vidtagits och lämnar rekommendationer om 

ytterligare förbättringsåtgärder. 

 

Förvaltningens svar 
Utredningsenheten arbetar med att fortlöpande förbättra arbetsprocessen för 

socialsekreterarna och utveckla ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet. Idag 

finns det fastställda rutiner bland annat för förhandbedömning av orosanmälningar och vid 

placering av barn i familjehem eller på HVB.  

 

Två barnsekreterare och två familjehemssekreterare arbetar i team runt de barn som placerats. 

Dialog sker om hur barn och ungdomars trygghet och säkerhet kan garanteras. Garantier för 

placerade barn och kvalitetskrav för familjehemsvården kommer att utarbetas. 

 

Förstärkningstjänsterna, en 1:e socialsekreterare och en utredningstjänst, har permanentats 

från och med 2015-01-01. Personalsituationen följs upp löpande och det kan bli aktuellt med 

ytterligare förstärkning p.g.a. volymökning. 

 

Ett arbete pågår för att förtydliga utskottens ansvarsområden samt samverkan dem emellan. 

Förslag kommer att lämnas för politiskt beslut under våren. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstödsstöd & service tjänsteskrivelse 2015-03-13 

 Revisionsrapport - Granskning av placerade barn och unga 2014-12-03 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 
 
 

 

 


