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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Plats och tid

Kommunhuset, Selma, 2020-09-14, kl. 18.00–20.45

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anna Palmgren, förvaltningschef
Ulrika Persson, bitr förvaltningschef, § 23
Tarek Abdulla, socionom, § 23
Natasha Regnell, enhetschef, § 23
Eva Andersson, samordnare, § 23

Justerade paragrafer

§ 23–29

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2020-09-23 kl. 8:15

Sekreterare

Tilda Bengtsson

Ordförande

Kristina Andersson (M)

Justerare

Ingvar Wennersten (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-23

Datum då anslaget tas ned

2020-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Regina Silvander
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Beslutande
Anders Turesson (S)
Kristina Andersson (M)
Pontus Axgart (M)
Hasse Månsson (C)
Ingvar Wennersten (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Paula Lind (M)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Göran Lindahl (SD)
Gertrud Ekman (S)
Birthe Thomsen (S)
Cecilia Svensson (M)
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Sida

Information reformprogrammet ................................................................................................. 4
Handhygien/HandCheck Vison .................................................................................................. 5
Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg ............................................................. 6
Information från verksamheten .................................................................................................. 9
Information från politiker ......................................................................................................... 10
Information om ärenden skickade från individ- och omsorgsförvaltningen till
kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 11
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 12
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 23

Dnr KS 2019.189

Individ- och omsorgsberedningen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Information reformprogrammet
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Persson bitr förvaltningschef, Natasha Regnell enhetschef, Eva
Andersson samordnare och Tarek Abdulla socionom lämnar
information om reformprogrammet som Kommunstyrelsen beslutade 202005-14 § 203. Bildspel delges ledamöterna.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

IOB § 24

Handhygien/HandCheck Vison
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren, förvaltningschef, informerar om handhygien och
visar HandCheck Vison. Individ och omsorgsberedningens ledamöter får
möjlighet att prova på HandCheck Vision.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 25

Dnr KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag till
kommunfullmäktige

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen beslutar att tillsätta en
arbetsgrupp bestående av en ledamot per representerat parti (fem partier)
och två till tre tjänstemän, totalt sju till åtta personer i arbetsgruppen.
Uppdraget innebär att se över kommunens befintliga planer för äldreomsorg
och göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Gruppen består av följande partirepresentanter:
- Kristina Andersson (M)
- Gertrud Ekman (S)
- Ingvar Wennersten (SD)
- Hasse Månsson (C)
- Lisbeth Gjöl Johannesen (KV)
Anna Palmgren, förvaltningschef, kommer att utse
tjänstemänsrepresentanter och meddela arbetgruppen dessa.
Första mötet för arbetsgruppen är 30 september kl. 16:45 i kommunhuset.
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren, förvaltningschef, lämnar information kring
boendebeskrvningen och visar statistik från RKA. Förslag lämnas från
förvaltningschefen att boendebeskrivningen bör uppdateras och
kompletteras med uppgifter rörande hemtjänstsperspektivet.
Kommunfullmäktige ger individ- och omsorgsberedningen i uppdrag att se
över kommunens befintliga planer för äldreomsorg och därefter, om behov
finns, göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni
2020.
Kommunstyrelsens ordförande har i e-post daterat 2019-10-09
uppmärksammat kommunfullmäktiges presidieberedning på den omfattande
utredning ”boende för äldre samt redovisning av förväntat behov”, som
redan är gjord och som låg till grund för ärende 2018.317 med beslut i juni
2019 beträffande nytt särskilt boende.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 25

Dnr KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Vid kommunfullmäktiges presidieberednings behandling av ärendet 201911-12, § 39, konstaterade ordföranden Ann-Helen Nilsson (C) att det efter
överläggningar framkom behov av att förtydliga uppdraget. Den långsiktiga
planeringen bör ha ett perspektiv på minst 10 år, klarlägga vilket behov av
hemtjänst kontra andra boendeformer som bedöms finnas i framtiden, hur
framtida äldreomsorg kan underlätta den så kallade flyttkedjan, klarlägga
vad som kommer att krävas inom framtida äldreomsorg.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2020-06-01 § 47:
Kommunfullmäktige ger individ- och omsorgsberedningen i uppdrag att se
över kommunens befintliga planer för äldreomsorg och därefter, om behov
finns, göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i februari
2021.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 77:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Kommunfullmäktige ger individ- och omsorgsberedningen i uppdrag att se
över kommunens befintliga planer för äldreomsorg och därefter, om behov
finns, göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni
2020.
Den långsiktiga planeringen ska:
- ha ett långsiktigt perspektiv om minst 10 år,
- klarlägga vilket behov av hemtjänst kontra andra boendeformer som
bedöms finnas i framtiden,
- visa hur framtida äldreomsorg kan underlätta den så kallade flyttkedjan,
samt
- klarlägga vad som kommer att krävas inom framtida äldreomsorg.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 39:
Kommunfullmäktiges presidieberedning vidhåller sitt tidigare förslag med
förtydligande:
Kommunfullmäktige ger individ- och omsorgsberedningen i uppdrag att se
över kommunens befintliga planer för äldreomsorg och därefter, om behov
finns, göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni
2020.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 25

Dnr KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Den långsiktiga planeringen ska:
- ha ett långsiktigt perspektiv om minst 10 år,
- klarlägga vilket behov av hemtjänst kontra andra boendeformer som
bedöms finnas i framtiden,
- visa hur framtida äldreomsorg kan underlätta den så kallade flyttkedjan,
samt
- klarlägga vad som kommer att krävas inom framtida äldreomsorg.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13 § 26:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
Kommunfullmäktige ger individ- och omsorgsberedningen i uppdrag att se
över kommunens befintliga planer för äldreomsorg och därefter, om behov
finns, göra en långsiktig planering för kommunens framtida äldreomsorg.
Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni
2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande ställer proposition på förslaget för att arbetsgrupp tillsätts som
ska arbetar med detta tillsammans med tjänstemän. En ledeamot per
representerat parti (fem partier) och två till tre tjänstemän, totalt sju till åtta
personer i arbetsgruppen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och finner att Individ
och omsorgsberedningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren
Tilda Bengtsson

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

IOB § 26

Information från verksamheten
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren, förvaltningschef informerar om:
- Sommaren 2020
- Covid-19
- Återsökning av medel med anledning av Covid-19
- Lokalrockader
- Tillfälligt LSS boende på Lillgården
- Föreningsbidrag inom det sociala området (brottsoffer och kvinnojouren)
- Äldreomsorgslyftet (statsbidrag till utbildning av vårdbiträden och
undersköterskor)
- Brandlarmfunktion trygghetslarm
- Tillgången/efterfrågan på boende/korttid
- Pågående upphandling särskilt boende
- Insatsen inköp verkställande av beslutad besparing
- Mobil dokumentation, test Hemteam med planerad införande i hemtjänsten
under hösten
- Chefsrekryterande samt övriga strategiska tjänster
- Ekonomi
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

IOB § 27

Information från politiker
Sammanfattning av ärendet
Kristina Andersson (M) lämnar information om:
Presidiets träffar under sommaren.
Tillgänglighetsrådets två senaste möten har varit inställda.
Kommunala pensionärsrådet planerade möte i augusti blev inställd.
Presidieberedningens planerade medborgardialogen flyttas fram.
Ingvar Wennersten (SD) lämnar information om:
Kommunfullmäktig har inte tagit upp Individ- och omsorgsberedningens
skrivelse rörande narkotikabruket. Individ- och omsorgsberedningen anser
det viktigt att frågan lyfts upp i Kommunfullmäktige.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

IOB § 28

Information om ärenden skickade från individ- och
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
KS 2020.896 Motion från Babak Rahimi (V) om att satsa på
arbetsmarknadsenheten
KS 2020.424 Besparingar med anledningar av prognostiserat underskott
2020
KS 2018.77 Riktlinjer Biståndsbedömning
KS 2020.747 Översyn LSS, med anledning av ökade behov
KS 2020.191 Patient- och kvalitetsberättelse 2019
KS 2019.1640 Tillsyn av kommunal hälso- och sjukvård i form av
egenkontroll
KS 2020.195 Motion från Ingvar Wennersten (SD) om utökad information
om bostadstillägg
KS 2020.1123 Besparingsuppdrag, Högsta godtagbara hyra
KS 2020.907 Anmält prognostiserat underskott LSS 2020
__________

Justerandes signatur

12 (12)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 29

Dnr KS 2020.48

Individ- och omsorgsberedningen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020.1173

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Persson, Bitr.förvaltningschef, Natasha Regnell enhetschef,Eva
Andersson samordnare och Tarek Abdullah socionom informerade om
Reformpaketet samt svarade på frågor.
Individ- och Omsorgsberedningen har fått i uppdrag att genomföra en
utredning gällande långsiktig planering äldreomsorg, som ska redovisas
senast i februari 2021.
Individ- noch omsorsberedning har tillsatt en arbetsgrupp, som kommer att
arbeta med uppdraget.
Individ- och omsorgsberedningen väckte ärende KS 2020.955 ”Fråga till
kommunfullmäktiges ordförande om föredragning om narkotikasituationen i
Skurups kommun” rörande narkotiskasituationen i Skurups kommun.
Individ- och omsorgsberedningen konstaterade då att det är mycket
oroväckande resultat av nyttjande av tobak, alkohol och droger.
Individ- och omsorgsberedningen vill åter belysa den
oroväckande narkotikasituationen i Skurups kommun.

__________

Justerandes signatur

