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Beslutande

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

Närvarande ersättare

Cecilia Svensson (M)

Övriga närvarande

Regina Silvander, sekreterare
Anna Palmgren, förvaltningschef
Ulrika Persson, bitr. förvaltningschef, § 12-15
Elisabeth Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerade paragrafer

§ 12–22

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Närvaroregistrering och val av justerare
Sammanfattning av ärendet
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Ingvar Wennersten (SD).
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Godkännande av föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Följande punkter läggs till dagordningen under punkten övrigt:
- Ändring av mötestid den 23 augusti.
- Individ- och omsorgsberedningens arbetssätt.
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Information om Patientsäkerhetsberättelsen och
planerade åtgärder

Ärendenummer KS 2020.1725

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Persson medicinsk ansvarig sjuksköterska lämnar information om
Patientsäkerhetsberättelse 2020 och planerade åtgärden 2021 samt 2022.
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Nationella kvalitetsregister
- Basal hygien
- Granskning basal hygien
- Trycksår
- Trycksårsinventering
- Lokal samverkan
- Covid-19 2020/2021

Sida

5 (18)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Individ- och omsorgsberedningen

IOB § 15

Mötesdatum

2021-05-10

Information om internkontroll
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger denna
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Ulrika Persson lämnar information om:
- Reglemente för internkontroll.
- Kontrollplan 2020
- Resultat 2020
- Kontrollplan 2021
- Kontrollplan 2022
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Uppföljning av motion från Lars Nyström (SD) om att
införskaffa läkemedelsrobotar

Ärendenummer KS 2018.749

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta om
att utöka antalet läkemedelsautomater samt göra dessa till en del av
ordinarie verksamhet inom hemsjukvård/hemtjänst i Skurups kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att Skurups kommun
införskaffar några läkemedelsrobotar för att utvärdera om denna teknik är
något att satsa på.
Efter samtycke från patient och genomförd kartläggning har sammanlagt 7
patienter inkluderats i studien. 5 kvinnor och 2 män. Den första patienten
inkluderades 20-10-21. Samtliga patienter bor i ordinärt boende och
huvuddelen är ensamboende. Två patienter har sedermera exkluderats från
studien. Den ena avsa sig maskinen och hos den andra förändrades behovet
så pass att läkemedelsautomat inte längre är aktuell.
Läkemedelsautomaten har för vissa patienter skapat stort värde med
framförallt ökad självständighet och frihet men också ökad trygghet och
patientsäkerhet. Några har också uppskattat det minskade antalet
hemtjänstbesök som läkemedelsautomaten möjliggjort, en patient klarar sig
helt utan daglig hjälp från hemtjänst.
Störst värde har maskinen för de personer som är i gränslandet mellan att
klara sina läkemedel och att inte klara det. Personen får då det stöd som
behövs genom läkemedelsautomaten och kan fortsätta att hantera sina
läkemedelsintag självständigt.
När väl automaten är etablerad hos den enskilde har den kunnat användas
under hela test-perioden för de allra flesta.
Målet för studien är att ge svar på om tekniken är:
-

Arbetsbesparande

-

Kostnadseffektiv

-

Värdeskapande för den enskilde

-

Säker för den enskilde

Utröna om funktionen läkemedelautomater är lämpliga för
hemsjukvården i Skurup
Beslutsunderlag
Utvärdering, daterad 2021-04-14.
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Förvaltningens förslag till beslut
Att Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
om att utöka antalet läkemedelsautomater samt göra dessa till en del av
ordinarie verksamhet inom hemsjukvård/hemtjänst i Skurups kommun.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 188:
Motionen bifalles, innebärande att Skurups kommun införskaffar några
läkemedelsrobotar för att utvärdera om denna teknik är något för Skurups
kommun att satsa på.
Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 156:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 135:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag: Motionen bifalles.
Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag: Motionen avslås.
Individ- och omsorgsberedningen 2019-02-04, § 7:
Individ- och omsorgsberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Huvudförslag Motionen bifalles.
Alternativförslag Motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 365:
Motionen remitteras till Individ- och omsorgsberedningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hasse Månsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gertrud Ekman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lisbeth Johannesen (KV) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Kristina Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Birthe Thomsen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pontus Axgart (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner
att Individ och omsorgsberedningen bifaller detsamma.

Sida

8 (18)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Individ- och omsorgsberedningen

Mötesdatum

2021-05-10

Beslutet skickas till
Lars Nyström (SD)
Individ och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, Förvaltningschef
Elisabeth Persson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ola Bentzen, Vård och omsorgschef
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Motion om stopp för delade turer inom vård och
omsorg i Skurups kommun

Ärendenummer KS 2020.637

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag till kommunfullmäktige

Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att motionen
avslås.
Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag 1 till kommunfullmäktige

Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag 2 till kommunfullmäktige

Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att 67% av landets kommuner idag har delade turer,
år 2013 var det 90%. Kommuner som vill vara en attraktiv arbetsgivare har
slopat delade turer.
Delade turer är en arbetsteknisk kvarleva som i princip bara finns kvar
inom vården, och innebär att man jobbar ett väldigt långt arbetspass (7-21,
t ex), men har 3-4 obetalda håltimmar mitt på dagen. Att delade turer finns
kvar inom vården bottnar i att patienternas vårdbehov är tämligen ojämnt
fördelat över dygnet, med vissa toppar.
Vård och omsorgen är, på många håll, en tuff arbetsmiljö. Vi blir allt fler
äldre i samhället, och de äldre blir allt äldre och därmed har ett större
vårdbehov. Antalet personer som förväntas ha behov av insatser beräknas
öka med 50 % på 12 år.

Kommunen har infört rätt till heltid för den som så önskar, vilket är bra.
Men ganska få väljer att faktiskt gå upp till heltid. Att anställda som jobbar
deltid i kommunen inte väljer att gå upp till heltid även när de erbjuds detta,
är en tydlig signal om att det inte primärt handlar om lönen, utan om
arbetsvillkoren. Ett första steg till en bättre och attraktivare arbetsmiljö för
vårdpersonalen i kommunen är stopp för delade turer.
Motionen föreslår:
• att Skurups kommun under innevarande mandatperiod fattar beslut om att
delade turer som utgångspunkt inte skall förekomma i tjänster inom vård
och omsorg, och hanterar detta i nästföljande budgetprocess.
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• att om bedömningen görs att det behöver finnas kvar i vissa undantagsfall,
så skall arbetstagaren kompenseras för håltimmarna mitt i arbetspasset.
Förslagsvis genom ekonomisk kompensation eller genom förkortad arbetstid
totalt.
Arbetstider inom särskilda boenden innebär särskilda utmaningar eftersom
det måste finnas personal hela dygnet, hela veckan, hela året. Traditionellt
har arbetstider inom vård och omsorg följt fasta mönster som innebär att
dygnets timmar är indelade i pass. Passen läggs då i ett fast schema som
löper på år efter år. När schemat är lagt kan arbetstiderna anpassas
individuellt genom att man byter pass med varandra. Sysselsättningsgraden
för heltid (dagtid/kväll) uppgår för en vårdpersonal i Skurup till 38.25 tim
per vecka som arbetar schema inkl helgtjänstgöring. För nattpersonal är
motsvarande sysselsättningsgrad 36.33 tim per vecka, vilket fr o
m
2022-04-01 ändras till 36timper vecka.
Idag finns arbetstidsmodeller som är flexibla både när det gäller
verksamhetens behov av bemanning vid olika tider på dygnet och
medarbetarnas önskemål. I de flesta arbetstidsmodeller görs
bemanningsbehov utifrån brukarnas hjälpbehov vilket matchas mot
medarbetarnas schemaförslag. Schema gäller för en bestämd period.
En demensenhet har idag budget för att ha en bemanningskvot om 0.71 per
lägenhet medan övriga boendeenheter har 0.59 i bemanningskvot. Detta
utifrån boende med demenssjukdom ofta har ett större tillsyns och
hjälpbehov.
Arbetstidsmodeller handlar om individuellt förlagd arbetstid. En väl
fungerande arbetstidsmodell bygger på ett givande och tagande.
Flexibiliteten ska gälla både arbetsgivare och medarbetare och inte enbart gå
ut på att medarbetare ska vara flexibla gentemot sin arbetsgivare.
Motionens förslag om att delade turer inte skall förekomma inom vård och
omsorg, kräver omfattande utökning av antalet nya medarbetare utöver
tidigare beslut om ”Rätt till heltid”.
I en del verksamheter är arbetet mer intensivt vid vissa tidpunkter på dygnet,
vilket kan tillgodose behovet för kunderna under dygnets alla timmar.
Skurups kommun tillämpar så kallat delade turer, vilket innebär att
medarbetaren arbetar några timmar på morgonen, är därefter lediga några
timmar mitt på dagen och arbetar sedan igen några timmar på kvällen.
Delad tur används idag endast under helger inom alla enheter (12 enheter)
på särskilt boende i Skurups kommun. Om enheterna frångår delade turer
uppstår kostnader utifrån att bemanningsbehovet inte är baserat på
vårdtagarnas hjälpbehov och verksamhetens tilldelade budget.
Delade turer fastställer ett bemanningsmål där det framgår hur
verksamheten skall vara bemannad under helger och vilka kompetenser som
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skall finnas i verksamheten vid varje given tidpunkt. Helgtjänstgöring är
beroende av antal medarbetare i tjänst per enheten under en helg för att
tillgodose kundernas och verksamhetens behov.
För att få till en rimlig helgbemanning utan delade turer och få till
arbetsschema som är bra ur arbetsmiljösynpunkt och tillgodose
verksamhetens behov krävs att tio (10) medarbetare arbetar varannan
helg/enhet. Detta medför att 5 medarbetare arbetar varje helg mot dagens 4.
För att tillgodose helgbemanningsbehovet varannan helg utan delade turer
behövs således behov av ytterligare två medarbetare per enhet. Under
vardagarna föreligger då istället ett överskott av medarbetare inom
organisationen.
Delad tur används idag på lördag och söndag i särskilt boende i Skurups
kommun, (totalt 12 enheter, en delad tur per enhet och dag).
Helgtjänstgöring är beroende av antal medarbetare i tjänst på enheten under
en helg.
Exempel på ett helgschema:
kl 07:00 – 15:00 eller 16:00
kl 07:00 – 15:00 eller 16:00
kl 07:00 – 11:30 delad tur 16:00 – 21:00 (en medarbetare per helg)
kl 15:00 – 21:00
Om enheterna frångår delade turer uppstår kostnader utifrån att
bemanningsbehovet inte är baserat på vårdtagarnas hjälpbehov och
verksamhetens tilldelade budget.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2020-04-15
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-01 § 76:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gertrud Ekman (S) yrkar bifall till motionen.
Ingvar Wennersten (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Pontus Axgart (M) yrkar avslag till motionen.
Birthe Thomsen (S) yrkar bifall till motionen.
Hasse Månsson (C) yrkar avslag till motionen.
Anders Turesson (S) yrkar bifall till motionen.
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Kristina Andersson (M) yrkar avslag till motionen.
Göran Lindahl (SD) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslag till Kommunfullmäktig ska
vara avslag och alternativförslag 1 ska vara bifall av motionen,
alternativförslag 2 vara att anse motionen besvarad.
Ordförande finner att individ- och omsorgsberedningen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Babak Rahimi, motionsställare
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, förvaltningschef
Ola Bentzen, Vård och omsorgschef
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Information från verksamheten
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger denna
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren, förvaltningschef lämnar information om:
- Ekonomi och prognos 2021.
- Familjecentral.
- Byggnation Trygghetsboende och LSS-boende.
- Vikarierekrytering inför sommaren.
- Lokalrockad.
- Tillgång/Efterfrågan på särskilt boende och korttiden.
- Publikation om Plan för äldreomsorgen.
- Färdtjänst
Covid-19
- Aktuellt dagsläge 210510.
- Aktuellt vaccinationsstatus 210510.
- Justerade restriktioner inom äldreomsorgen.
- Alla rutiner justeras utifrån Folkhälsomyndigheten, Smittskydd- och
vårdhygien Skåne.
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Information från politiker
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger denna
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Andersson (M) lämnar information från möte med revisionen.
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Information om ärenden skickade från individ- och
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ och omsorgsberedningen tackar för informationen och lägger denna
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Anna Palmgren lämnar information kring ärende skickade
från Individ- och omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen.
- KS 2020.828 Initiativ om att se över möjliga besparingar på
massmigrationen.
- KS 2021.394 Matchningsinsats minska arbetslösheten, Åsa Ekblad (M)
initiativärende.
- KS 2021.400 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa.
- KS 2021.670 Ekonomi/Prognos 2021 Individ- och omsorgsförvaltningen.
- KS 2020.1725 Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2020.
- KS 2020.1726 Verksamhetsberättelse för Hälso- och sjukvården i Skurups
kommun 2020.
- KS 2020.1465 Verksamhetsuppföljning Basal Hygien 2020.
- KS 2020.1625 Verksamhetsuppföljning Trycksårsinventering 2020.
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2021.142

Sammanfattning av ärendet
Individ och omsorgsberedningen informerades om Internkontroll av Ulrika
Persson, bitr. förvaltningschef.
Elisabeth Persson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrog och
informerade beredningen om Patientsäkerhetsberättelsen.
Individ och omsorgsberedningen beredde förslag till beslut till
Kommunfullmäktige gällande i ärendet KS 2018.389 Uppföljning av motion
från Lars Nyström (SD) om att införskaffa läkemedelsrobotar och gällande
KS 2020.637 Motion från Babak Rahimi (V) om stopp för delade turer inom
vård och omsorg i Skurups kommun.
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Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Ändring av sammanträdestid 23 augusti.
Mötestiden för Individ- och omsorgsberedningen 23 augusti flyttas, mötet
börjar kl. 17:00.
Detta då arbetsgrupp "Vision 2045" önskar få extra tid för arbete med
Vision 2045 under mötet.
Individ- och omsorgsberedningens arbetssätt
Gertrud Ekman (S) lyfter fråga kring arbetssätt i Individ- och
omsorgsberedningen samt informerar om sin besvikelse
över kommunfullmäktiges diskussion och beslut i ärende KS 2019.999
"Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg".
Diskussions förs i ärendet och det konstateras bland ledamöterna att det
förekommer olika uppfattningar i frågan.
Ordförande Kristina Andersson (M) konstaterar att för att undvika liknande
situation i framtiden bör alternativförslag användas då olika uppfattningar
råder.

