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Plats och tid: Nils-Holger, Kommunhuset i Skurup,
2017-11-22 kl. 13:30 – 16:30
Beslutande:

Gerd Ohlsson, SPF
Eva Sandberg, PRO
Lilli-Ann Qvillberg, PRO
Albin Karlsson, PRO
Ingrid Andreasson, PRO
Anna-Greta Olsson, SPF
Karin Persson, SPF
Elsa Nilsson, SKPF
Monica Ståhlbrand, SKPF
Kenneth Zachrisson, PRO
Inger Lavesson, SPF
Gun Persson, SPF

Närvarande ej tjänstgörande (ersättare)
Anita Ek, PRO
Eva-Kerstin Lindberg, SPF
Övriga närvarande:
Regina Silvander, sekreterare
Jessica Möller Individ och omsorgsberedningens ordförande
§43-44
Sylve Qvillberg Individ och omsorgsberedningens vice
ordförande
Anna Palmgren, bitr. förvaltningschef § 43-44
Mattias Herrström, brandingenjör §43-44
Anne Blixt, enhetschef § 45
Etelka Svensson, undersköterska § 45
Anna-Lena Fällman, medicinsk ansvarig sjuksköterska § 46
Justerande paragrafer: § 43—49
Justering tid och plats: Kommunhuset, 2017-11-30 kl.13:00.
Sekreterare:

……………….………………………………………………
Regina Silvander

Ordförande:

……………………………………………………………….
Gerd Ohlsson

Justerare:

……………………………………………………………….
Monica Ståhlbrand
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§ 43 Aktuell information samt besvarande av frågor Individ- och
Omsorgsförvaltningen
Aktuell information från Individ- och omsorgsförvaltningen samt besvarande av frågor,
Anna Palmgren biträdande förvaltningschef.
Plan för äldreboende och kortidsplatser
Prognosen är framtagen som underlag för att skapa en samlad bild av det framtida behovet av
lägenheter i särskilt boende för äldre i Skurups kommun fram till 2026. Den kommer att presenteras
för Individ- och omsorgsberedningen på nästa möte den 4 december.
Inriktningsmål 2019
Inriktningsmålen för Individ- och omsorgsberedningen verksamhetsområde kommer att behandlas i
Individ- och omsorgsberedningen den 4 december. Förslag till inriktningsmål 2019 bifogas
protokollet.
Rekryteringar




Enhetschef hemtjänst
Enhetschef Bruksgården
Enhetschef/Projektledare

Ansökningstiden är slut för ovanstående tjänster, intervjuer är påbörjade.
Hissproblem på Flintebro
Det har varit problem med hissen på Lillgården då hissmotorn gått sönder. Detta är åtgärdat och
hissen fungerar åter utan problem.
Vid brand så är det förbjudet att använda hissen, personer som ej kan själva gå hjälps ned och
sängliggande bärs ner.
Individ och omsorgsförvaltningens budget 2018.
Personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla medborgarförslaget om att införa personligt ombud för
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Till detta är det avsatt 250 000kr
Personalstrategiska satsningar
2 000 000kr till personalstrategiska satsningar inom äldreomsorgen. Det är ännu inte exakt beslutade
hur de ska användas.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet LSS, 900 000kr som ska användas till ökad bemanning.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sida
4 av 9

§ 44 Information från Räddningstjänst
Information från Räddningstjänst, Mattias Herrström brandingenjör.
Räddningstjänst rekommenderar:
 Att det finns en brandvarnare på samtliga våningsplan och i varje rum där personer sover.


Använd timer till kaffebryggaren, brödrosten och andra hushållsmaskiner.



Rengör spisfläkt och filter regelbundet från fett.



Lämna aldrig bärbara datorer på laddning i soffor och sängar.



Se till att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig och att det inte finns
något lätt antänt bredvid spisen vid användning av spisen.



Tvättmaskinen/torktumlare ska endast användas när man är hemma och vaken, ej under
natten.



Trapphuset ska vara fritt från brännbart material. Det skapar fria utrymningsvägar och
minskar risken för anlagd brand.



Rollatorer får ej förvaras i trapphus då dessa hindrar utrymningsvägarna.

Justerandes sign.
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§ 45 Information från hemtjänsten
Information från hemtjänsten lämnades av Anne Blixt enhetchef hemtjänsten Rydsgård/Skivarp och
Etelka Svensson.
Hemtjänsten Rydsgård/Skivarp utgår från Bruksgården i Rydsgård.
All tjänstgörande personal samlas på morgonen för att gå igenom vad som har hänt under natten.
Planeraren delger respektive grupp dagens uppdrag.
Omvårdnad görs oftast på morgonen. Serviceinsatserna såsom promenad och socialstimulans sker
oftast på eftermiddagen.
Totalt är det sju bilar som är igång dagligen på området Rydsgård/Skivarp.
Man arbetar med personalteam som kommer till samma brukare. Detta för att undvika att det blir
många olika personer som kommer.

Justerandes sign.
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§ 46 Översyn av den politiska organisationen
Cornelia Englén, kanslichef, informerar om att kommunfullmäktiges presidieberedning fått i uppdrag
att utvärdera den politiska organisationen.
Nuvarande politiska organisation med beredningar infördes 2003 och justeringar av organisationen
gjordes 2010 och 2014.
Som en del i utvärderingen besöker Lena Axelsson, kommunfullmäktiges ordförande, och Cornelia
Englén, kanslichef, alla nämnder, styrelser, beredningar och råd för att samla in deras synpunkter.
Planen för översynen är att efter sammanställning av inkomna svar ska en plan skickas ut på remiss,
beräknat att ske juni 2018. En eventuell förändring bör träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019.
Diskussionspunkter och önskemål från kommunala pensionärsrådet är:
 Möte på kommunkontoret fyra gånger per år. Kommunstyrelsens ordförande informera och
besvarar frågor.
 Information om den nuvarande verksamheten kanske tillsammans med tillgänglighetsrådet.
 Kommunala pensionärsrådet vill ha kvar sin självständighet att själva välja ledamöter och
ordförande enligt reglementet för Kommunala pensionärsrådet.
 Kommunal pensionärsrådet önskar att informeras om alla verksamheter inom kommunen,
exempelvis budgetarbete kring ”Vård och Omsorg”.
 Kommunala pensionärsrådet vill vara remissinstans.

Justerandes sign.
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§ 47 Information om lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården,
E-hälso strategi och Hälso- och sjukvårds avtalet.
Information lämnades från Anna-Lena Fällman, medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård.
Lagen träder ikraft 2018-01-01 och 2018-01-02.
Det är fyra parter som måste vara aktiva i samverkan. Patienten, slutna vården, öppna vården och
kommunen. Tillsammans ska man ha en gemensam målbild och syfte för att bland annat kunna ge
god vård och god kvalitet, minska ledtider mellan sjukhus och det egna hemmet och främja hemgång
vid utskrivningsklar.
Samtliga patientgrupper (inom psykiatrisk- och somatisk slutenvård, oavsett ålder) omfattas av den
nya lagen.
Antalet dagar efter utskrivningsklar minskas till tre dagar oavsett veckodagar eller helgdagar. Idag är
detta fem vardagar för somatisk slutenvård och 30 dagar för psykiatrisk slutenvård.
Individ- och omsorgsförvaltningens eHälsostategi
eHälsostategin revideras under fjärde kvartalet. Utifrån enheternas strategier beslutas i
ledningsgruppen vad som ska prioteras. Därefter tillsätts en arbetsgrupp för att titta vidare på de
gemensamma prioteringarna.







Skype mobilt. Vårdplanering via Skype.
Mobilt stöd för signering, meddelande hantering, genomförandedokumentation och
vårdplaner.
Digitalt inrapportering av personlig assistans till Försäkringskassan.
Ökad användning av fjärrtillsyn
GPS-larm för personer med demens
Informationstavla

Hälso- och sjukvårdsavtalet
Avtalets syfte är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande av de vårdtagare som har behov av
sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunerna och därigenom bidra till att öka
tryggheten och förtroendet för Hälso- och sjukvården i Skåne.
Mobilt vårdteam
Grunden utgörs av kommunens sjuksköterska tillsammans med läkare från Region Skåne, och andra
kompetenser vid behov från både kommunen och Regionen. Det mobila vårdteamet ska kunna ge
bland annat akuta hemsbesök av läkare inom 2 timmar, direktinläggning vid behov och planerade
hembesök inom 5 arbetsdagar.

Justerandes sign.
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§ 48 Bankomaten i Rydsgård
Företaget Bankomat har tagit beslutet att stänga bankomaten i Rydsgård eftersom den inte används
tillräckligt för att fylla deras krav på kvot. Detta innebär att Rydsgård inte längre kommer ha någon
bankomat i byn
Kommunala pensionärsrådet beslutar att skicka in en skrivelse till Bankomat där det ska framföras
vikten av att behålla uttagsautometen.

Justerandes sign.
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§ 49 Övriga frågor
Mötestider 2018
Förslag på mötestider 2018:
7 februari
2 maj
12 september
14 november
Mötestiderna för 2018 är lämnade till Magnus Alm kommunstyrelsens ordförande som ska
återkomma med svar om dessa.
Mötesplats för äldre
Årets ”Mötesplats för äldre” hade 38 utställare. Det kom 182st betalande besökare, vilket var en stor
ökning från tidigare år.

Justerandes sign.
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