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Datum: 2022-11-21 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Anki Saedén, Kurt-Åke Linde, Grietje Thomsen 

 
Socialnämnden:  Eva Hallmer Lindahl (L), Birgitta Cestrone Nyman (S)  
 
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Elin Persson, förvaltningskoordinator, 

Alexandra Knöös, områdeschef hemtjänst, Therese Lindström, tf 
verksamhetschef hälsa, vård och omsorg 

 
 
Seniorernas hus 
Alexandra presenterar utredningen av verksamheten inom Seniorernas hus. Utredningen tillsattes 
med utgångpunkt att se över om verksamheten kunde driftas av föreningarna i stället för i 
kommunal regi. YPR menar att det inte är möjligt. Däremot är parterna överens om att det är 
relevant att revidera syftet och funktionen av Seniorernas hus.  
Restaurangen på Göken är stängd tillsvidare, köket är i dåligt skick och kräver en investering för att 
uppfylla kraven från miljö och hälsa. Pensionärsorganisationerna lyfter att det inte är restaurangen 
som är det väsentliga för Seniorernas hus, utan det är funktionen av en mötesplats som är 
efterfrågat. Utan restauratör kan föreningarna använda köket för aktiviteter, t.ex. 
matlagningskurser. Det är dock en kostnadsfråga. Om investeringar i lokalen är nödvändiga kräver 
det ett beslutsunderlag inför kommande års budgetberedning.  
Diskussionerna landar i behovet av att ompröva syftet av Seniorernas hus. Beslutas att utredningen 
behöver utvidgas till att även omfatta lokalfrågan och dess nyttjande. Arbetsgrupp tillsätts för att i 
dialog se över syftet och hur verksamheten inom Seniorernas hus utformas på bästa sätt framöver.  
 
Ekonomisk uppföljning per oktober 
Dan presenterar innehållet av den senaste ekonomiska uppföljningen per oktober månad. 
Prognosen är ett underskott om 7,1 mnkr på totalen vid årets slut. Rapporten bifogas 
minnesanteckningarna.  
 
Information om statsmedel  
Therese informerar om vad verksamheten använt inkomna statsmedel till. Bland annat har 
aktivitetssamordnare på boenden anställts och olika aktivitetsmedel som spel och interaktiva golv 
har köpts in till samtliga boenden. Nya möbler har köpts in till gemensamma ytor för att främja 
möten. Det har även gjorts en satsning på utemiljöer. Pensionärsorganisationerna frågar om det 
avsatts medel för de individer som blivit beviljat plats på särskilt boende men ännu inte fått plats, 
svaret är nej, men att musikprojektet innefattar även de individer som inte bor på särskilt boende. 
Gällande framtida statsmedel är det i dagsläget osäkert om, och i sådant fall hur mycket, som 
betalas ut.  
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Avgifter trygghetslarm  
Dan informerar om förslaget att höja avgiften för trygghetslarm från 200 till 300 kronor, samt att 
installationsavgiften föreslås tas bort. Avgiften ingår fortsatt i maxtaxan. Ärendet behandlas i 
Socialnämnden den 24 november 2022. Motivet är både att dagens avgift innebär en förlust samt 
att det är en del av föreslagna kostnadseffektiviserande åtgärder.  
 
Kö till särskilt boende 
Det finns idag tre prövningstillstånd i kammarrätten för ärenden där Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO) ej godkänt erbjudande om boenden i annan kommun. Förvaltningsrätten dömde 
enligt IVO men Socialnämnden anser det skäligt att erbjuda boende i närliggande kommun och har 
överklagat till kammarrätten. I dagsläget har 64 personer biståndsbeviljad rätt till särskilt boende. 
23 har väntat mer än 90 dagar varav 17 av dessa har tackat nej till erbjudet boende. 
Pensionärsorganisationerna tycker det är viktigt att statistiken särskiljer andelen som tackar nej. 
Frågan ställs också hur ett nekat erbjudande hanteras och om det finns en begränsning för hur 
många gånger en person får tacka nej till erbjudet boende. Eva Hallmer Lindahl (L) svarar att det 
finns olika sätt att hantera frågan, i vissa kommuner blir man placerad sist i kön vid ett nej, men så 
hanteras det inte i Ystad. Om en person blivit beviljad plats på särskilt boende bedöms det att 
behovet av boende kvarstår. Vidare lyfter Pensionärsorganisationerna att det finns skäl att se över 
byggnation av andra typer av boenden, till exempel trygghetsboende, av både demografiska och 
ekonomiska skäl. Eva Hallmer Lindahl (L) svarar att sådana boende är med i planeringen framöver.   
 
Ökad trygghet och schemaläggning inom hemtjänst 
Pensionärsorganisationerna lyfter diskussionen om kontinuitet inom hemtjänsten, att brukare 
träffar många personer och att det finns en trygghetsaspekt gällande vilka som utför insats vid t.ex. 
dusch. De lyfter idén om att utforma schemaplaneringen i team kring en brukare, så att brukaren 
känner igen sin ”grupp”. Alexandra instämmer i att mycket av kontinuiteten kan uppfyllas med 
planering av schemaläggning. Utmaningen i kompetensförsörjning kvarstår dock och anställning 
baseras inte på kön (diskriminering) utan kompetens. Schemaläggningen måste snarare bero på rätt 
person till rätt insats. Om en brukare upplever otrygghet vid t.ex. dusch kan det föras en dialog 
gällande flytt av duschdag. Hemtjänstens ledningsgrupp har ett pågående arbete gällande 
kontinuitet och kvalitet som utgår från planeringen. Redan idag syns resultat där de anställda 
upplever att de blivit fler, att arbetet upplevs enklare och arbetsmiljön blivit bättre. Antalet 
anställda har dock inte ökat, men justering av planering har gjort att det upplevs så. Det ger också 
bättre kontinuitet och kvalitet för brukaren.  
Som följd kopplat till personalens arbetsmiljö ställs frågan kring vinterutrustning av cyklar. Svaret 
är att det finns möjlighet till vinterdäck till cyklar, men dessa har brister och är tidskrävande. Vid 
vinterväglag ska cyklar inte användas, utan då justeras planeringen så att all personal är bilburna av 
säkerhetsskäl.  
 
Övrigt 
Tillgänglighetsorganisationerna efterfrågar återkoppling på den utbildningssatsning gällande 
hörselvård som tidigare beslutats. Önskar även att utbildning av hörselvård och hjälpmedel skrivs 
in i Äldrestrategin som tas fram. Alexandra informerar om att utbildningen, som görs tillsammans 
med Avonova, är planerad i januari 2023. Personal från både särskilt boende och hemtjänst 
kommer att delta.  
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Fråga avseende byggnation Trädgårdsstaden ställs, Ystads bostäder har uppdraget men tidsplanen 
är osäker. Frågan tas med till nästkommande sammanträde för mer information.  
 
Projektarbetet ”Hållbart arbetsliv” inom hälsa vård och omsorg presenteras vid nästa 
sammanträde.  
 
Sammanträdestider för våren 2023 blir 13 februari samt 15 maj, kl 10.00-12.00 på Blekegatan 1. 
 
 
Vid anteckningarna 
Elin Persson 


