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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2021-05-24 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen 
YPR:  Christer Sterning, Ulla-Britt Persson, Bingo Olsson 

 
Socialnämnden:  Anne Olofsdotter, ordförande, Fredrik Roxenius, vice ordförande 
Social Omsorg: Mattias Gunnarsson, tf förvaltningschef, enhetschef för kansli Jenny 

Blom, Kristina Andersson, dietist 
 
 
Remiss om reviderade riktlinjer för mat, måltider och nutrition 
Dietist Kristina Andersson föredrar vad de reviderade riktlinjerna för mat, måltider och nutrition 
innebär och dess syfte och mål. Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet har fått riktlinjerna på 
remiss. Ärendet kommer att tas upp i socialnämnden vid mötet i slutet av juni. 
 
Bingo Olsson föreslår att avgiften höjs successivt under några månader. 
 
Social Omsorgs verksamhet under pandemin 
Jenny Blom redogör för vilka svårigheter som förvaltningen mött utifrån pandemin och vad den 
har inneburit för verksamheten. Ystad har klarat sig från ett större sjukdomsutbrott men 
verksamheten är trött efter många månaders intensivt arbete med smittspårning. Den dagliga 
verksamheten för dementa och för personer med funktionsnedsättning har legat nere under en stor 
del av pandemin men har nu öppnat upp. Social Omsorg följer de rekommendationer om 
skyddsutrustning och arbetsrutiner som kommer ifrån Smittskydd Skåne. 
 
Platser inom särskilt boende och inom LSS 
I kommunen råder det brist på lägenheter inom särskilt boende och inom boenden med särskild 
service för personer med funktionsnedsättning. Kön till särskilt boende är ungefär 30 personer. 
Om någon behöver en plats kan dock alltid Social Omsorg lösa detta genom att köpa en plats av 
grannkommunerna eller en extern plats. Flera av de som står i kö har tackat nej till erbjuden plats 
på grund av att de vill bo på ett specifikt boende och väntar tills det finns en plats ledig just där. 
 
Mötesdagar hösten 2021 
Vi kommer överens om att hålla möten den 20 september och den 22 november, 10:00-12:00. 
 
Information från Skånetrafiken 
Under pandemin har färdtjänsten haft en 50 % nedgång av trafiken. Det har rått ensamåkning men 
detta planerar Skånetrafiken att frångå från och med september. Färdtjänsten kommer då återigen 
att innebära samåkning. 
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Hörselvården 
Leif Nielson framför att Tillgänglighetsrådet länge arbetat för att det ska bli förbättringar inom 
kommunens hörselvård och vill höra hur nämnden tänker framåt om detta. 
Anne Olofsdotter svarar att verksamhetschefen för Hälsa, vård och omsorg har inlett ett samarbete 
med Hörselskadades förening för att se vilka förbättringar som kan göras. 
 
Våld i nära relationer 
Mattias Gunnarsson berättar om hur förvaltningen avser att arbeta vidare utifrån strategin mot våld 
i nära relationer. Social Omsorg har 1,5 heltidstjänst som arbetar med detta och därutöver finns en 
arbetsgrupp från olika verksamheter som arbetar med frågor kopplade till detta. I Ystad 
förekommer ett 20-tal fall om året som kommer till förvaltningens kännedom. Vid mötet kommer 
vi överens om att bjuda in samordnaren Eva Nilsson till samverkansgruppens möte i september. 
 
Frågor från Pensionärsrådet 
Pensionärsrådet undrar vad som gäller kring kaffekokning på Seniorernas hus. Får arrangören vid 
olika evenemang sälja/bjuda på eget kaffe som de tar med till lokalen? Den krögare som har en 
restaurang på Göken motsätter sig detta. Jenny tar reda på vad som gäller. 
 
Pensionärsrådet framför att äldrevårdsmottagningen i Ystad fungerar dåligt, det är bland annat 
svårt att komma fram per telefon. Mottagningen är i regionens regi och är inte något som 
kommunen råder över.  
 
 
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


