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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Plats och tid

Kommunhuset, Selma, 2020-12-07, kl. 18.00–21.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anna Palmgren, bitr förvaltningschef
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare, § 40
Ulrika Persson, bitr. förvaltningschef, § 38
Jonna Östensson, fältsekreterare, § 38
Marie Sjögren, förslagsställare, § 39
John Andersson, förslagsställare, § 41 Deltager på distans.

Justerade paragrafer

§ 38–46

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-12-15

Sekreterare

Regina Silvander

Ordförande

Kristina Andersson (M)

Justerare

Ingvar Wennersten (SD)

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

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-15

Datum då anslaget tas ned

2021-01-10

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), Deltager på distans.
Kristina Andersson (M)
Pontus Axgart (M), Deltager på distans.
Hasse Månsson (C), Deltager på distans
Ingvar Wennersten (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Gertrud Ekman (S), Deltager på distans.
Birthe Thomsen (S), Deltager på distans.
Cecilia Svensson (M), Deltager på
distans.
Lisbeth Johannessen (KV), Deltager på
distans.
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Sida
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Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

IOB § 38

Information om alkohol och drogundersökning
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Aktuell information lämnas av Ulrika Persson bitr förvaltningschef och
Jonna Östensson fätsekreterare angående årliga undersökning av ungdomars
vanor, genom enkätundersökning, när det gäller droger kan vi följa
utvecklingen och anpassa kommunens arbete utifrån den nuvarande
situationen (Öckerömodellen). Målgruppen för undersökningen är elever i
högstadieåldern.
Målet är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka
föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till
alkoholkonsumtion bland ungdomar.
Uppföljning sker genom årliga lokala drogvaneundersökningar som
återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är
alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och
normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak
och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt. Vid varje
presentation ges information om den senaste drogvaneundersökningens
resultat anpassat efter målgrupp, ålder och kön.
Bildspel skickas ut till ledamöterna.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 39

Dnr KS 2019.1398

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

E-förslag om personligt ombud i Skurup
Individ- och omsorgsberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Avslag
Sammanfattning av ärendet
Av medborgarförslaget framgår att ”Att PO Skåne är fristående Personligt
ombud som kom till i samband med psykiatrireformen för att man under
utredningen uppmärksammat en grupp personer som har bristande tillit till
myndigheter.
Ursprungsidén var att personligt ombud skulle bedrivas fristående i
relation till myndigheter och vård”.
Av medborgarförslaget framgår att man yrkar på att Skurups kommun
att personligt ombud i Skurup ska fortsätta i nuvarande form (dvs
genom PO-Skåne).
Människor med psykiska funktionsnedsättningar kan få hjälp med att få sina
rättigheter tillgodosedda av ett personligt ombud. Syftet med personliga
ombud är att förbättra livsvillkoren och delaktigheten i samhället för
personer med omfattande och långvarig funktionsnedsättning.
Insatsen personligt ombud är ett komplement till de lagstadgade insatser
som finns i Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) till gruppen med psykisk funktionsnedsättning.
Det personliga ombudet arbetar på den enskildes uppdrag och kan bland
annat:
- bistå den enskilde i kontakt med olika myndigheter,
- tillsammans med den enskilde formulera behovet av vård, stöd,
rehabilitering och sysselsättning, utifrån dennes lagliga rättigheter,
- tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras,
samordnas och genomförs.
Personligt ombud har ingen myndighetsutövning och kan alltså inte besluta
om insatser. De personliga ombuden svarar inte för vård eller behandling
och kan inte heller ta över myndigheternas ansvar för samordning av
insatser.
Verksamheten med personligt ombud drivs av kommunerna och finansieras
delvis av regeringen, via Socialstyrelsen och Länsstyrelserna.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att tillsammans med

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 39

Dnr KS 2019.1398

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Länsstyrelserna följa upp, stödja och utveckla verksamheterna med
personligt ombud. Det är frivilligt för kommunerna att ha en verksamhet
med personligt ombud. Kommunerna har möjlighet men inte skyldighet att
erbjuda stöd av personligt ombud.
Personligt ombuds uppdrag är att stödja personer med psykisk
funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället. De stödjer den
enskilde personen att finna vägar stödja och företräda i kontakt med
vårdgivare och myndigheter. Syftet är att möjliggöra för den enskilde att
leva ett mer självständigt liv med förbättrad livssituation. Ombudens
övergripande arbetssätt är att ha ett helhetsperspektiv med ett tydligt fokus
på den enskildes behov.
Skurups kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten
personligt ombud. Under en kort period om två år har kommunen överlåtit
driften av personligt ombud till PO-Skåne. Kommunfullmäktige i Skurup
beslutade 2017-10-30 om att bifalla medborgarförslag om personliga
ombud. Tjänsten upphandlades och delades med Ystad kommun som
svarade för 50 %. Verksamheten startade upp i Skurups kommun i
september 2018.
Förslaget om kommunalt personligt ombud om 100 % tjänstgöring medför
även framöver att det personliga ombudets uppdrag kommer vara att stödja
personer med psykisk funktionsnedsättning så att de kan tillvarata sina
rättigheter i samhället. De ska stödja den enskilde personen till att finna
vägar och företräda dem i kontakter med vårdgivare och myndigheter. Syftet
är att möjliggöra för den enskilde att leva ett mer självständigt liv med
förbättrad livssituation.
Som komplement till målgruppen finns inom Skurups kommuns
organisation boendestödjare. Dessa arbetar utifrån beviljad biståndsinsats,
SoL-beslut. Boendestödjarna arbetar med stödinsatser i syfte att ta tillvara
och stärka den enskildes egna förmåga och resurser i och omkring det egna
boendet. Detta genom aktivt arbete för att skapa förutsättningar för
återhämtning och förebygga återinsjuknande. Boendestödet bistår den
enskilde i att skapa struktur och därmed underlätta den enskildes vardag,
både i och utanför hemmet och öka dennes möjligheter till ett normalt liv
och delaktighet i samhället.
Boendestödjarna i Skurups kommun har ett bredare arbetsområde än
personligt ombud. Det arbetar nästan uteslutande med enskilt stöd och utgår
ifrån den enskildes förutsättningar och behov.
Någon enstaka klienter har idag insats från både Personligt ombud och
kommunens boendestödjare.
Beslutsunderlag
Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 39

Dnr KS 2019.1398

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15.
Motion daterad 2019-10-03.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-01-16 §2 beslutade att
remittera motionen till Individ- och omsorgsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gertrud Ekman (S), Cecilia Svensson (S), Birthe Thomsen (S), Hasse
Månsson (C) Ingvar Wennersten (SD) och Kristina Andersson (M) yrkar
avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslag och finner Individ- och
omsorgsberedningens förslag är avslag av e-förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Marie Sjögren
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, förvaltningschef
Ulrika Persson, IOF-chef
Marita Lynard, enhetschef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 40

Dnr KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Underhandsinformation Utredningsuppdrag långsiktig planering äldreomsorg
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare, lämnar information kring
arbetsgruppens ”Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg” och
dess skrivelse.
Diskussioner fördes om arbetsmaterialets innehåll och inriktning.
Individ- och omsorgsberedningen planerar att behandla ärendet 2021-02-08.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 41

Dnr KS 2019.1538

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

E-förslag om att värna om Fixar-Hanna
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag till
kommunfullmäktige
Bifall.
E-förslaget inkom 2019-10-30 då fixartjänsten fortfarande fanns och därmed
innebär bifall återinförande av fixartjänst.
Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag till
kommunfullmäktige
Avslag.
Sammanfattning av ärendet
Av medborgarförslaget framgår att ”Fall och fallskador är ett stort
folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och
konsekvenserna är ofta allvarliga. Runt 300 000 personer uppsöker varje år
specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka. 66 828 personer skadades
så allvarligt att de behövde läggas in på sjukhus och drygt 1 000 personer
avled till följd av en fallskada under år 2017.
Verksamheten med Fixar-Hanna är viktig även för yngre människor och
som har någon form av funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att bli
beviljad bistånd för en del saker, typ boendestöd, personlig assistent,
hemtjänst, ledsagare och god man, men här brukar det aldrig ingå sådana
praktiska saker som Fixar-Hanna syssla med, som att byta glödlampor och
hänga gardiner. Att få hjälp med sådana saker är viktigt, eftersom de gör att
funktionsnedsatta kan leva ett mera normalt liv i det egna hemmet och
därmed inte riskerar att bli socialt isolerade.
Istället för Fixar-Hanna ska nu äldre och funktionsnedsatta personer anlita
hantverkare och städfirmor. Att hitta en firma som gör sådana här småjobb
är en prestation i sig själv! Ännu värre är det dock att de kommer att tvingas
att betala hela kostnaden själva, eftersom väldigt många i den här gruppen
har väldigt låga inkomster och därmed inte har rätt att göra några RUTROT-avdrag!!”
Genom medborgarförslaget yrkas att:
-

behålla verksamheten med Fixar-Hanna i oförändrat skick

Kommunstyrelsen i Skurups kommun beslutade 2019-10-28 om ”Åtgärder
med anledning av ekonomisk avvikelse för individ- och
omsorgsförvaltningen 2019”.
Individ- och omsorgsförvaltningen har utifrån en rad besparingar som

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 41

Dnr KS 2019.1538

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

kommunstyrelsen i Skurups kommun beslutade om 2019-10-28, arbetat med
att anpassa verksamheten. En av dessa åtgärder avsåg bland annat FixarHanna, vilket är en del i ett mycket omfattande åtgärdspaket för att få balans
i kommunens budget.
Det finns privata aktörer som erbjuder en lång rad hushållsnära tjänster,
vilka kommunen inte bör konkurrera med. Kommunstyrelsen anser att
utökad samverkan med kommunens näringsliv är möjlig. Idag finns det flera
så kallade RUT-företag i Skurups kommun och där samarbetet ska utökas
med dessa företag för att skapa goda lösningar för såväl den enskilda
individen, kommunen och RUT-företaget. RUT-företagen är ett lämpligt
komplement till kommunens hemtjänst, de utför allt från större uppdrag till
enklare fixartjänster till en låg kostnad. RUT är en förkortning av
Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att
beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är
städning, flyttjänster, trädgårdsarbete, barnpassning, personlig omsorg,
reparation av vitvaror, gräsklippning, snöskottning etc.
E-förslaget inkom 2019-10-30 då fixartjänsten fortfarande fanns och därmed
innebär bifall återinförande av fixartjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30.
Medborgarförslag daterad 2019-10-30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gertrud Ekman (S), Birthe Thomsen (S), Lisbeth Johannesen (KV), Hasse
Månsson (C) yrkar bifall.
E-förslaget inkom 2019-10-30 då fixartjänsten fortfarande fanns och därmed
innebär bifall återinförande av fixartjänsten.
Pontus Axgart (M), Cecilia Svensson (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att bifall ska utgöra
huvudförslaget.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 41

Dnr KS 2019.1538

Individ- och omsorgsberedningen

__________
Beslutet skickas till:
John Andersson
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, Förvaltningschef
Birgitta Hansson, Hemsjukvårdschef

Justerandes signatur

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

12 (17)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 42

Dnr KS 2020.1453

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna
2020
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen beslutar att ställa sig bakom skrivelsen
och överlämna denna vidare till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordningen § 47 6:e stycket står följande
text:
”Fullmäktigeberedningarna skall årligen analysera och utvärdera
verksamheterna ur ett gemensamt perspektiv, med uppföljning av
styrdokument, medborgardialog, kontakt med referensgrupper, internt arbete
i beredningarna, handläggningsrutiner, utveckling av den lokala demokratin
med mera samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige.”

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 43

Dnr KS 2020.1272

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Sammanträdestider 2021
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen beslutar om sammanträdesdagar enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 7, ska kommunfullmäktige
fastställa sina sammanträdesdagar och enligt § 49 ska beredningarna
fastställa sina sammanträdesdagar. Vidare ska kommunstyrelsen enligt § 14
i kommunstyrelsens reglemente fastställa sina sammanträdesdagar.
Sammanträdesplaneringen syftar till en tydlig struktur för beslutsprocessen
från utskott och beredningar via kommunstyrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.
I syfte att möjliggöra en effektiv beslutsprocess utgår sammanträdesplaneringen från kommunfullmäktiges sammanträden. Därefter har
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, beredningarna och utskotten lagts
in.
Av kommunfullmäktigs arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
framgår tider för när utskick ska vara ledamöterna tillhanda. Förslag till
sammanträdesdagarna tar bl.a. hänsyn till detta. Hänsyn har tagits till
beredningarnas önskemål gällande veckodag men inte till önskemål om
särskild vecka i månaden. Hänsyn har också tagits till helgdagar och
klämdagar.
I det fall en beredning eller ett utskott vill ändra sammanträdesdag måste
hänsyn tas till att det bör vara minst 34 dagar mellan beredningens
respektive utskottets sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde.
Förslag till mötestider för Individ- och omsorgsberedningen 2021:
8:e februari
22:e mars
10:e maj
23:e augusti
18:e oktober
6:e december
Platsen är kommunhuset, tiden är 18:00 - 21:00.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-20.
Sammanträdesplan för 2021, daterad 2020-11-20.
Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 43

Dnr KS 2020.1272

Individ- och omsorgsberedningen

__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten

Justerandes signatur

2020-12-07

Diarienummer
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

IOB § 44

Information från verksamheten
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ och omsorgsberedningen tack för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren förvaltningschef, lämnar information om:
- Ekonomiuppföljning för Individ- och omsorgsförvaltningen.
- Lokaler.
- Ökat behov av LSS-bostäder fram till 2021.
- Utbildningsdag om hedersrelaterat våld.
- Tillgång/efterfrågan växel/kortids/särskilt boende
Covid-19
- Visir och munskydd.
- Besöksrum och besöksvärdar.
- Avrådan för besök på särskilda boende.
- God tillgång på skyddsutrustning.
- Överanställning på sjuksköterskor.
- Utökade lokaler för minskad risk för smittspridning.
- Sjuksköterskorna är behjälpliga till vårdcentralen vid vaccination mot
säsongsinfluensan.
- Ökat vaccination till personalen mot säsongsinfluensan.
- Rekrytering pågår av servicevärdar till särskilda boendena, totalt 13
personer.
- Antikroppstest erbjuds alla anställda inom Skurups kommun.
- Aktuell smittläge och smittspårning inom verksamheten.

__________

Justerandes signatur
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Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

IOB § 45

Information om ärenden skickade från individ- och
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
- KS 2019.1036 Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSKgemensamt Fontänhus
- KS 2019.1653 Motion från Lars Nyström (SD) om att införa
”Staffanstorpsmodellen” i Skurup - d v s att låta ensamkommande bo i
enklare bostäder typ husvagnar
- KS 2020.897 Satsa på syn- och hörselinstruktör - en lönsam investering för
kommunen
- KS 2020.828 Initiativ om att se över möjliga besparingar på
massmigrationen
- KS 2020.1376 ”Policy för hantering av andrahandsuthyrningar” Förslag
till hantering av andrahandskontrakt stödlägenheter till personer utsatta för
Våld i nära relationer (VINR)
- KS 2020.1231 Initiativ från Lars Nyström (SD) om antikroppstest för
Skurups kommuns anställda

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 46

Dnr KS 2020.48

Individ- och omsorgsberedningen

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020.1175

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Beredningen har berett e-förslag om personligt ombud i Skurup(KS
2019.1398) och e-förslag om att värna om Fixar-Hanna (KS 2019.1538.
Ulrika Persson bitr förvaltningschef och Jonna Östensson fältsekreterare
lämnade information om alkohol- och drogvaneundersökningen 2020, det
s.k. Öckeröprojektet.
Arbetsgruppen som arbetar med utredningsuppdraget ”Långsiktigt planering
för äldreomsorgen” redogjorde för övriga ledamöter i beredningen vad som
hittills arbetats fram och än så länge är ett arbetsmaterial
Individ- och omsorgsberedningen beslutade att ställa sig bakom skrivelsen
”Uppföljning och analys av fullmäktigeberedningarna 2021” och överlämna
denna vidare till kommunfullmäktiges presidieberedning.
Förvaltningens förslag till beslut
Kristina skickar över texten!
Beslut:
Behandlat två e-förslag ange vilka.
info från Ulrika & Jonna
Utredningsuppdraget
Uppföljning & Analys ska omnämnas.

__________

Justerandes signatur

