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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2022-02-14 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Christer Sterning, Anki Sædén, Bingo Olsson, K-H Linde, Ulla-Britt 

Persson 
 

Socialnämnden:  Anne Olofsdotter, ordförande, Fredrik Roxenius, 1:e vice ordförande, 
Roger Jönsson, 2:e vice ordförande 

Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Jenny Blom, enhetschef för kansli, 
Erika Hult, utredare 
Områdeschef för särskilt boende Therese Lindström 

 
Äldreomsorgsplan 
Socialnämnden har beslutat att under 2022 ta fram en äldreomsorgsplan som innehåller 
behovsbedömning framåt och att denna ska tas fram i bred samverkan med pensionärsråd, 
tillgänglighetsråd, demensförening, fackliga representanter, nämndpolitiker, personalgrupper och 
förvaltningsledning. Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd är välkomna till dialogmöte den 11 april. 
Ett bakgrundsmaterial bestående av nulägesanalys och omvärldsanalys kommer att skickas ut innan 
mötet. Arbetsgruppen består av Erika Hult och Jenny Blom. 
 
Wifi på våra äldreboenden 
Erika Hult framför att det pågår en undersökning om huruvida det skulle vara möjligt att dra in 
fiber till alla särskilda boendens lägenheter. Dialog pågår med Ystad Energi och fastighetsägarna. 
En fråga som måste klargöras är hur kostnader ska fördelas. 
 
Rapport från utbyggnadsplaner gällande Ljuskällan, Trädgårdsstaden, Vigavägen och 
LSS-boende på Regementet 
Erika Hult framför att utbyggnaden av Ljuskällan är i full gång och att aktuell information om 
projektet kan hittas på ystad.se/ljuskallan. 
Inom kommunen har en projektgrupp påbörjat arbetet med att gå igenom och revidera i 
funktionsprogrammet för Trädgårdsstaden. 
Förvaltningen avser att föreslå socialnämnden att bygga ut Vigavägen med 45 platser.  
Ett nuvarande stödboende på Regementet kommer att byggas om till att bli LSS-boende. 
 
Anki Sædén framför att kommunen bör satsa på någon typ av gemenskapsboenden för äldre som 
inte är så sjuka. 
Dan Kjellsson framför att dessa typer av trygghetsboende/mellanboende inte ingår i det 
kommunala uppdraget men att kommunen kan arbeta för att underlätta för entreprenörer att vilja 
satsa på att bygga. 
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Anki Sædén lyfter fram att det bör finnas en övergripande samverkan om boendefrågor i 
kommunen. Dan Kjellsson svarar att en övergripande samverkansgrupp har funnits tidigare och att 
det finns en plan om att starta en sådan grupp igen. 
 
Restriktioner på våra äldreboenden 
Restriktionerna släppte för stora delar av samhället den 9 feb men det kommer råda fortsatta 
restriktioner inom äldreomsorgen. Therese Lindström framför att alla nu är välkomna att besöka 
våra särskilda boenden men att följande fortfarande gäller: 

- Hålla avstånd 
- Sprita händer före och efter besök 
- Ej komma vid symtom eller om man träffat någon som är sjuk 
- Besöken ska vara i brukarens lägenhet 
- Munskydd ska användas i gemensamma utrymmen  
- Ta kontakt med boendet innan besök för att höra efter om ens kontakt är sjuk 

Ystad följer rekommendationer från Smittskydd Skåne. 
 
Årsredovisning för 2021 
Dan Kjellsson går igenom årsredovisning per verksamhet för socialnämnden. Totalt blev det ett 
underskott om 6,4 Mkr. Nämnden har fått ett statsbidrag till äldreomsorgen om 16,3 Mkr. 
Årsredovisningen kommer att skickas ut till råden. 
 
Budget 2023 
Förvaltningen kommer att arbeta fram ett förslag till budget för 2023 som ska nå nämnden före 
sommaren. Förslaget kommer att gås igenom närmare vid nästa samverkansmöte den 16 maj. 
 
Fråga från förra mötet om våld i nära relationer 
Anki Sædén har tidigare ställt fråga om möjlighet att få närvara i förvaltningens arbetsgrupp 
rörande arbetet mot våld i nära relationer. Eva Nilsson från vuxenenheten har svarat att detta går 
bra vid särskilda tillfällen och detta blir möjligt den 4 maj 10:30. Eva Nilsson kommer att skicka 
inbjudan till Anki Sædén. 
 
Planer för Träffpunkten 2022 
Den öppna verksamheten inom socialpsykiatrin, Träffpunkten, har öppnat igen och håller öppet 
fem dagar i veckan på Apgränd. Verksamheten delar lokal med basgruppen som är en 
biståndsbedömd verksamhet inom Sysselsättning. Till programmet hör bokcirkel, film, matlagning, 
brädspel och fika. Det kommer vanligtvis 5-6 personer. 
 
Övriga frågor 
K-H Linde ställer frågan om varför biståndsbedömningen för färdtjänst lämnades över till 
Skånetrafiken. Roger Jönsson svarar att detta gjordes för att nå rättssäkerhet för den enskilde då 
det lättare går att nå en likartad hantering i Skåne. 
Anki Sædén undrar om kommunen kan påverka Region Skåne vad gäller tillgängligheten till 
vårdcentralen. Idag är det svårt att få tid. Dan Kjellsson tar med sig frågan till delregionalt samråd. 
 
Vid anteckningarna Jenny Blom 


