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Beslutande

Kristina Andersson (M), ordförande
Pontus Axgart (M), 1:e vice ordförande
Hasse Månsson (C), justerare
Ingvar Wennersten (SD), 2:e vice ordförande
Göran Lindahl (SD)
Gertrud Ekman (S)
Birthe Thomsen (S)
Lisbeth Johannessen (KV)
Anders Turesson (S)

Närvarande ersättare

Cecilia Svensson (M)
Paula Lind (M)

Övriga närvarande

Anna Palmgren, bitr förvaltningschef
Julia Thysell, planarkitekt, § 1-2
Per Andersson, chef Tillväxt o Utveckling, § 1-2
Tilda Bengtsson, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 1–7

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Godkännande av föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Punkt 9 "Information om ärenden skickade från Individ- och
omsorgsförvaltningen" utgår.
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Samråd om förslag till ny översiktsplan för Skurups
kommun

Ärendenummer KS 2019.1629

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen lämnar synpunkter enligt nedan till Per
Andersson och Julia Thysell under mötet.
- Stora utbyggnadsplaner, väldigt många nya bostäder i nya översiktsplanen
- Hur ska Rydsgård växa? Ont om ledig mark för byggnation.
- Stort behov av ny GC-väg för att knyta upp norra delen av Rydsgård med
den nya skolan och idrottsområdet
- Parkeringsproblematik knuten till utvecklingen av naturmarken i
Abbekås/Mossbystrand.
- Problematik kring tillfarten till naturmarken, och ev. nybyggnation,
speciellt den nära Abbekås golfbana p g a att vägnätet inte är anpassat till
den ökade trafik som redan är, via Kroppsmarksvägen.
- Det behövs 55+ boende i alla tätorter för att tillgodose behoven
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att översiktsplanen för Skurups
kommun ska revideras samt att revideringen görs av samtliga kapitel.
I översiktsplanen beskrivs kommunens intentioner för hur Skurups kommun
ska utvecklas på både kort och lång sikt. Syftet med en översiktsplan är att
redovisa användningen för mark- och vattenområden samt konsekvenserna
av föreslagen användning.
Förslaget till ny översiktsplan utgår från visionen och för att nå visionen har
översiktsplanen fyra prioriterade inriktningar för en hållbar utveckling av
Skurups kommun: • Attraktiva och trygga livsmiljöer • Nära till natur och
rekreation • Goda kommunikationer • Levande hav och attraktivt
kustområde
En bärande del i översiktsplanen är att skapa förutsättningar för att nå
befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare år 2030. För att kunna uppnå
befolkningsökningsmålet behöver tillväxten fördelas över hela kommunen
och alla tätorterna utvecklas. Men en majoritet av all ny mångfunktionell
bebyggelse föreslås i Skurup, eftersom orten har störst tillväxt och god
tillgång till service och kollektivtrafik.
Kommunen satsar på nya områden med mångfunktionell bebyggelse men
även på att skapa nya grönområden i alla tätorterna, utveckla
transportinfrastrukturen samt att utveckla besöksnäringen och friluftslivet
kopplat till den nya cykelleden längs med kusten.
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Beslutsunderlag
Följebrev samråd, daterad 2021-01-12
Översiktsplan Skurups kommun 2035
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen
Serviceförvaltningen

Mötesdatum

2021-02-08

Sida

5 (11)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Individ- och omsorgsberedningen

IOB § 3

Mötesdatum

2021-02-08

Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg.

Ärendenummer KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen beslutar att ställa sig bakom utredningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Skurups kommun gav Individ- och
omsorgsberedningen i uppdrag att se över Skurups kommuns befintliga
planer för äldreomsorg och därefter, om behov finns, göra en långsiktig
planering för kommunens framtida äldreomsorg. 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.
Individ- och omsorgsberedningen beslutade 14 september 2020 att tillsätta
en arbetsgrupp bestående av en ledamot per representerat parti (fem partier)
och två till tre tjänstemän, totalt sju till åtta personer. Arbetsgruppen bestod
av ledamöterna Kristina Andersson (M), Ingvar Wennersten (SD), Hasse
Månsson (C), Gertrud Ekman (S) och Lisbeth Gjöl Johannesen (KV) samt
tjänstemännen Anna Palmgren (Förvaltningschef), Ola Bentzen (Vård- och
omsorgschef) och Tilda Bengtsson (Utredningssekreterare).
Arbetsgruppen träffades första gången den 30 september 2020 och har haft
kontinuerliga möten i oktober, november och januari. Inför varje möte har
tjänstemän arbetat med revideringar och kompletteringar av texten och
tabellerna. Under varje möte gick samtliga ändringar och tillägg igenom och
diskuterades.
Arbetsgruppen har återkopplat dokumentet och dess utveckling till Individoch omsorgsberedningen den 7 december 2020 och 8 februari 2021.
Inför fastställande av planen så var planen ute på remiss hos äldreomsorgens
chefer, hemsjukvårdschefen, biståndshandläggare, MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska), Kommunala Pensionärsrådet samt
socialnämndsutskottet. Synpunkterna som inkommit har tagits i beaktning
och i olika omfattning inkluderats i revideringen av dokumentet.
Den långsiktiga planeringen för äldreomsorgen har ett långsiktigt perspektiv
vars prognoser sträcker sig ända till 2040. Prognoserna är beräknade utifrån
en befolkningsprognos för Skurups kommun, framtagen av KAAB Prognos
(se bilaga 1). Antal personer 80 år eller äldre kommer att öka med cirka 45
% från 2019–2040, med en topp 2033.
Den ökade andelen äldre resulterar i ett förväntat ökat behov i
äldreomsorgens samtliga verksamheter.
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Som tillägg till planen föreslås att en populärbilaga skapas med de viktigaste
huvudpunkterna och ett urval av tabellerna, vilket bör ligga inom Individoch omsorgsberedningens ansvarsområde.
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare, lämnar information kring
arbetsgruppens "Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg" och
dess skrivelse.
Diskussioner fördes om arbetsmaterialets innehåll och inriktning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-19
Långsiktig planering och framtidsberäkning av Skurups kommuns
äldreomsorgen
Befolkningsprognos från KAAB Prognos, daterad 2020-10-03
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges 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.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, förvaltningschef
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare
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Information från verksamheten
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren, förvaltningschef lämnar information om:
- Bokslut 2020
- Lokalrockader inom Individ- och omsorgsförvaltningen
- Familjecentral
- Yrkesresan
- Trygghetsboende under projektering
- Tillgång/efterfrågan på boende/kortidvård
- Valfrihetssystem personlig assistands
- LSS-boende på Lillgatan
- Projektering nytt LSS-boende
Covid -19
- Smittläget nationellt/regionen/Skurups kommun
- Vaccinationer
- Covid-19 team
- Statistik
- Personalinventering
- Minskad sjukfrånvaro
- Servicevärdar är anställda
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Information från politiker
Sammanfattning av ärendet
Kristina Andersson (M) lämnar information från senaste mötet
med Tillgänglighetsrådet och arbetet med framtagande
av tillgänglighetspolicy.
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2021.142

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Julia Thysell, planarkitekt och Per Andersson, enhetschef Tillväxt och
Utveckling presenterade och informerade i beredningen om förslag till
Översiktsplan 2035. Beredningsledamöter lämnade synpunkter och förslag
till ändringar i förslaget på Översiktsplan 2035.
Beredningen slutförde och enades om förslaget till Långsiktig planering och
framtidsberäkning av äldreomsorgen i Skurup.
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Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Gertrud Ekman (S) önskar information om Skurups kommun varit delaktig i
enkätundersökning som är genomförd av Gerd Johansson seniorprofessor
inom arbetsmiljöområdet vid Lunds universitet. Svar önskas till nästa möte.

