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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2020-03-02 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Anita Lundberg, Ulla-Britt Persson 

 
Socialnämnden:  Christian Persson, ordförande, Anne Olofsdotter, M, Roger Jönsson, S 
Social Omsorg: Ajsela Music, verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, enhetschef för 

kansli Jenny Blom 
 
 
Omorganisation inom hemsjukvården och enheten för rehabilitering 
Ajsela Music berättar om ett förändringsarbete som pågått under 2019 för att hitta vägar för att 
underlätta sjuksköterskornas arbete. Tidigare har kontakt per telefon kunnat tas med olika 
sjuksköterskor men nu är patientkontakt organiserat genom en väg in för att ge möjlighet till bättre 
samordning och för att friställa tid för andra sjuksköterskor som kan fokusera på  vård till patienter 
och andra arbetsuppgifter. Förändringarna har fallit väl ut – de har sparat tid, gett bättre 
arbetsmiljö samt högre kvalitet för patienten. Det pågår ett arbete inom rehabenheten där 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar för att nå liknande goda resultat. 
 
Pensionärsrådet framför att förvaltningen bör tillse att de vikarier som anställs under sommaren 
har goda kunskaper i svenska. 
 
Nedläggning av Lyktan 
Ajsela Music föredrar hur omflyttningen av brukare från Lyktan till andra boenden ska gå till samt 
hur kommunikationsplanen ser ut. Lyktans särskilda boende kan inte finnas kvar då kommunens 
avtal med fastighetsägaren går ut i slutet av 2020 utan möjlighet till förlängning. De brukare som 
bor på Lyktan kommer att erbjudas platser på andra boenden i Ystad.  
 
Långsiktig plan för boende och lokaler inom Social Omsorg 
Socialförvaltningen har tagit fram en beräkning av hur det framtida behovet av boenden och 
lokaler ser ut. Den äldre befolkningen växer de kommande tio åren. Det finns nu en kö på ca 50 
personer för en plats på särskilt boende. Hälsa, vård och omsorg och biståndshandläggarna följer 
noga behoven hos varje enskild individ för att hitta individuella lösningar. Det pågår planering för 
en utbyggnad av det befintliga boende Ljuskällan och därutöver planeras för ett nytt särskilt 
boende i Trädgårdsstaden. Befolkningsgruppen 85 år och äldre beräknas öka med 475 personer 
fram till år 2030 (Kommunens befolkningsprognos mars 2020). Det är främst vid åldern 85 år och 
äldre som behoven av särskilt boende kommer. 
 
Ystad är en inflyttningskommun för unga vuxna med funktionshinder, främst på grund av att det 
finns en gymnasiesärskola här med elever från omkringliggande kommuner. Kommunen behöver 
fler LSS-bostäder för att möta behovet. Idag finns en kö för en plats till bostad med särskild 
service. Avdelningen för Funktionsnedsättning arbetar med olika individuella lösningar för alla 
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som står i kö. Grupp- och serviceboenden ska enligt LSS-lagstiftningen hållas hemlika och får 
därför inte byggas med för många lägenheter. De brukar inrymmas 5-12 lägenheter i en LSS-
bostad. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


