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Seniorernas hus 
Alexandra Knöös, områdeschef hemtjänst, redogör för den vidareutvecklade utredningen gällande 
Seniorernas hus som gavs i uppdrag vid förra sammanträdet. Utredningen har delgivits med 
kallelsen. Utredningen har gjorts i en arbetsgrupp med representanter från social- och 
omsorgsförvaltningen och föreningarna. Arbetsgruppen har identifierat outnyttjade ytor på Göken, 
och Alexandra har inlett en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen för att se vilka möjligheter 
det finns att vidareutveckla verksamheten.  
Vidare har dialogen i arbetsgruppen i stort handlat om hur det gemensamma arbetet för att få äldre 
att vara friska längre och på så vis kunna skjuta om omvårdnadsbehovet. Det är en vinst både för 
den enskilde och i det samhällsekonomiska perspektivet. YPR lyfter även vikten av att inte se 
pensionärer som en homogen grupp.  
Utredningen visar, och samverkansgruppen är enig, om att det krävs ett omtag i arbetet både från 
kommunen och föreningarna och de frivilliga organisationerna. Samarbetet i arbetsgruppen har 
fungerat väl och ser ett syfte i att fortsätta träffas och föra dialog i gruppen även om arbetet med 
utredningen är klar. Detta för att utöka samverkan kring de gemensamma målen. Arbetsgruppen 
har också diskuterat möjligheten att göra ett studiebesök till Hässleholms kommun. 
 
Kommunalt pensionärs- och tillgänglighetsråd 
Inställningen till ett kommunalt pensionärs- och tillgänglighetsråd är just nu positiv. I dagsläget är 
det 6–7 kommuner i Sverige som inte har ett kommunalt pensionärsråd, varav Ystad är en av dessa 
kommuner. Dan Kjellsson har fått i uppdrag att utreda frågan. Har ännu inte haft möjlighet att ta 
frågan med kommundirektör. Ser fördelar med ett kommunalt råd som organiseras under 
kommunstyrelsen för att få hela kommunen att samverka och effektivisera frågor och ärenden. Ett 
välfungerande kommunalt pensionärs- och tillgänglighetsråd ger förutsättningar för bättre 
samverkan och dialog, med parternas gemensamma målsättning för kommunens bästa.  
För att inrättandet av ett kommunalt pensionärs- och tillgänglighetsråd i Ystad ska få de bästa 
förutsättningarna lyfts vikten av att processen har sin gång och kräver ett engagemang från 
föreningarna, kommunens tjänstepersoner samt politiken.  
YPR framför att de vill att en projektgrupp tillsätts. Anki Saedén har som mål att i april bjuda in en 
representant från SPF som är specialist gällande frågan och välkomnar kommunen och politiken 
att närvara för att ta del av erfarenheter från andra kommuners processer.  
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Organisation Hälsa, vård och omsorg 
Dan Kjellsson informerar om föreslagen organisationsändring av Hälsa, vård och omsorg, som 
föreslås träda i kraft från 1 april. Förändringen innebär främst att övergripande verksamhetschef 
för hälsa, vård och omsorg tas bort, och organisationen/avdelningen leds i stället av tre 
verksamhetschefer med vars ett huvudansvar; ordinärt boende, särskilt boende samt hälsa- och 
sjukvård. Verksamhetschef för hälsa- och sjukvård får ett utökat samordningsansvar. De tre 
verksamhetscheferna organiseras direkt under förvaltningschef. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) flyttas från hälsa, vård och omsorg och organiseras också direkt under förvaltningschef.  
 
Information om rapport från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
Therese Lindström, tillförordnad verksamhetschef Hälsa, vård och omsorg, informerar om 
rapporten gällande sjuksköterskeorganisationen i Ystads kommun från Inspektionen för Vård och 
Omsorg. Arbetet med att analysera rapporten är i gång. Therese redogör för processen, tidsplan 
samt material som ska besvaras och åtgärder som ska återrapporteras. Rapporten är ställd mot 
kommunen men en del av kritiken som lyfts är kopplat till uppgifter som ligger i 
regionens/primärvårdens ansvar. Det finns också ett antal punkter som lyfts fram som positiva i 
rapporten, som kommunen ser som positivt och som stöd för vidareutveckling av verksamheten. 
 
 
Övriga frågor 
YPR framför att det uppstått otydlighet och frågor kring Senior Sport School. Frågan ligger 
troligtvis på kultur- och fritidsnämnden. Behöver se över frågan och skapa tydlighet i vad som 
gäller.  
 
 
Vid anteckningarna 
Elin Persson 


