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Mötets ärendenummer

KS 2021.715

Individ- och omsorgsberedningens protokoll
Plats och tid

Kommunhuset Nils/Holger, 2021-10-18, kl. 18.00–20.30

Beslutande

Kristina Andersson (M), ordförande
Ingvar Wennersten (SD), 2:e vice ordförande
Gertrud Ekman (S)
Birthe Thomsen (S)
Cecilia Svensson (M)
Maud Törnberg (M)
Barbara Demorit (SD)
Anders Turesson (S)
Yvonne E Nilsson (S), justerare

Närvarande ersättare

Lisbeth Johannessen (KV)

Övriga närvarande

Anna Palmgren, bitr förvaltningschef
Regina Silvander, sekreterare
Tilda Foisack, Utredningssekreterare, § 28-30
Lena Parkhagen, LSS-chef, § 28-29

Justerade paragrafer

§ 28–34

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Godkännande av föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Punkten "Information om ärenden skickade från individ- och
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen" utgår.
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Information från LSS-enheten
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Lena Parkhagen, LSS-chef lämnar information om LSS-verksamheten i
Skurups kommun.
- Utmaningar och utveckling
- Vad göra?
- Metoder
- Delaktighet, inflytande och självbestämmande.
- Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) resultat av granskning 2020
- Kvalitetsarbete 2021
Bildspel skickas ut till ledamöter och ersättare.

Sida

4 (10)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Individ- och omsorgsberedningen

IOB § 30

Mötesdatum

2021-10-18

Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg

Ärendenummer KS 2019.999

Individ- och omsorgsberedningens beslut
Tackar för presentationen av framtagen kortversion och ställer sig bakom
förslaget.
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 och framtidsberäkningen av Skurups kommuns
äldreomsorg 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.
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Den ökade andelen äldre resulterar i ett förväntat ökat behov i
äldreomsorgens samtliga verksamheter.
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.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att individ- och
omsorgsberedningen skulle ha föreslagit kommunfullmäktige att anta den
långsiktiga planeringen istället för att själv beslut att ställa sig bakom
densamma. Kommunstyrelsen väljer ändå att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige med förtydligande att tryckning av en populärversion
sker inom ramen för förvaltningens budget och är således inte föremål för
ett beslut i kommunfullmäktige.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 35:
Kommunfullmäktige beslutar att anta den långsiktiga planeringen och
framtidsberäkningen av Skurups kommuns äldreomsorg med den ändringen
att på sidan 17 utgår följande mening: Då andelen utrikesfödda äldre ökar,
kan även språkskillnader och kulturella skillnader vara faktorer att ta hänsyn
till.
Kommunstyrelsen 2021-03-22 § 81:
Kommunstyrelsen har följande att invända mot beredningens beslut:
Kommunfullmäktige bör besluta att anta den långsiktiga planeringen och
framtidsberäkningen av Skurups kommuns äldreomsorg.
Individ- och omsorgsberedningen 2021-02-08, § 3: Individ- och
omsorgsberedningen beslutar att ställa sig bakom utredningen.
Beslutet skickas till
Individ- och omsorgsförvaltningen.
Anna Palmgren, förvaltningschef.
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare.
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Information från verksamheten
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Anna Palmgren lämnar aktuell information från
verksamheten:
- Lokalrockad
- Pågående rekryteringar
- Familjecentral
- Kompetenssatsning LSS
- Kompetenssatsning Vård och omsorg
- Uppstart enhet Flintebro
- Tillgång/efterfrågan på boende/korttid
Covid-19 Dagsaktuellt läge:
- Personal i alla verksamheter: 0 med pågående infektion.
- Kunder särskilt boende: 0 med pågående infektion.
- Kunder ordinärt boende: 0 med pågående infektion.
- Klient IFO: 0 med pågående infektion som vistas på behandlingshem.
- Brukare LSS: 0 med pågående infektion.
- Vaccinationer särskilt boende sker under veckan.
- Vaccinationer ordinärt boende ihop med vaccination mot säsongsinfluensa.
- Munskydd gäller vid patientnära arbete.
- Låsta dörrar särskilt boende. Lokalerna hyrs inte ut.
- Fortsatt anmälan om deltagande till Kristallen.
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Information från politiker
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Kristina Andersson lämnar information om:
- Kommunala Pensionärsrådet 2021-09-30.
- Enkätsvar som skett i samband med utvärdering av läkemedelsrobot.
Frågor och svar bifogas protokollet.
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige

Ärendenummer KS 2020.48

Sammanfattning av ärendet
Individ- och omsorgsberedningen gavs aktuell information från LSSenheten av Lena Parkhagen, LSS-chef.
En arbetsgrupp bestående av ordförande, ledamöter och tjänstemän har tagit
fram en kortversion av Långsiktig planering och framtidsberäkning för
Skurups kommuns äldreomsorg. Kortversionen presenterades och
beredningen ställde sig bakom den..
På kommunfullmäktige den 30 augusti 2021 bifölls motionen
gällande utökning av läkemedelsrobotar KS.2021.785. I anslutning till att
ärendet togs upp i kommunfullmäktige ställde några ledamöter frågor om
hur patienter/brukares åsikter tagits fram.
Ordförande i Individ- och Omsorgsberedningen har ställt frågorna till Vård
och Omsorgschefen Ola Bentzen, som återkom med svar. Individ- och
omsorgsberedningen har tagit del av dessa frågor och svar. Frågor och svar
bifogas protokollet från Individ- och omsorgsberedningens sammanträde
den 18 oktober 2021.
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Övrigt
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Gertrud Ekman (S) ställer frågan om vem eller vilka som kan bjudas in för
information på Individ- och omsorgsberedningens sammanträden.
Ordförande Kristina Andersson svar att Individ- och omsorgsberedningen
arbete inom om kommunal verksamhet och endast i enskilda fall ska privata
aktörer eller föreningar bjudas in.
Gertrud Ekman (S) ställer frågan om Skurups kommun planerar att
omplacering av ovaccinerad personal.
Anna Palmgren, förvaltningschef besvarar frågan. En anonym
enkätundersökning har gjorts vid två tillfällen där frågan ställts
om personalen är vaccinerad. Frågan var frivillig att besvara och kommunen
får ej föra någon förteckning över vaccinerad personal. Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) råder att omplacering ej görs.

