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Jag har nu varit chef för Social omsorg i ett år. Under denna tid har jag lärt 

känna verksamheten och ser att det görs ett fantastiskt arbete. Vi är cirka 1 000 

medarbetare och därmed Ystads kommuns största förvaltning sett till antalet 

anställda. Det är dessa personer som möter brukaren i vardagen och som borgar 

för den kvalitet vi levererar.

Hos medarbetarna finns många goda tankar och idéer om hur vårt arbete kan 

utvecklas för att på bästa sätt hjälpa och stötta dem som behöver det yttersta 

skyddsnätet. Vårt fokus ligger på tidiga förebyggande insatser och på att stärka 

individens egen förmåga och drivkraft. Det är vår röda tråd oavsett problematik 

eller var i livet brukaren befinner sig.

För att möta framtidens krav och fortsatt hålla en hög kvalitet på våra tjänster 

ska vi bevaka och analysera vår omvärld och de faktorer som påverkar verk-

samheten. De frågor vi ska ställa är: Erbjuder vi det stöd som behövs? Gör vi 

det på rätt sätt? Svaren finns hos brukaren. Hur de upplever oss är den bästa 

värdemätaren.

Under 2014 ska vi arbeta med målstyrning, ökad samverkan och en gemensam 

värdegrund. Vi ska gå från stuprörstänk till helhetssyn och en ökad vi-känsla. 

Vi finns till för personer, unga som gamla, med speciella behov, ofta i utsatta 

positioner och ett inkännande bemötande är oerhört viktigt. Värdegrunden 

ska bygga på respekt för den enskildes behov och integritet.

Avslutningsvis vill jag att alla medarbetare ska  

känna stor stolthet över sitt arbete. Era insatser 

gör skillnad för Ystads invånare och är en 

viktig del i vårt välfärdssamhälle.

Dan Kjellsson 

Förvaltningschef Social omsorg 

Ystads kommun

Vi är en viktig del  
av välfärdssamhället
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Arbetet inom avdelningen för funktionsnedsättning och  
socialpsykiatri (Fos) handlar om att ge brukarna stöd  
och service dygnet runt, hela livet. Det är en personal-
krävande verksamhet med fokus på vad varje person  
behöver, både avseende kraven i socialtjänstlagen och  
LSS men lika mycket vad gäller den enskilda individens 
intresse och speciella behov.
 En viktig framgångsfaktor för Fos är medarbetarnas 
kunskap om hur man kan hjälpa brukaren att själv  
medverka till att skapa ett liv som ger mening och  
glädje. Avdelningschef Gunilla Landmans hjärtefråga  
och strategi för framgång är utbildning.
 – Välmående personal som har den kunskap som krävs 
för att bemöta varje individ på rätt sätt leder till att våra 
brukare mår bra. Det bygger på utbildning. Utmaningen 
ligger i att hitta rätt lösning till varje specifik individ. Den 
ena handläggningen är inte den andra lik, det går inte att 
kopiera, säger Gunilla Landman som också är aktiv i flera 
regionala och nationella utbildnings- och utvecklingsprojekt.

Årets händelser

Problemskapande beteende – vänder på perspektivet
Avdelningen har köpt in utbildningen ”Problemskapande 
beteende” av Bo Hejlskov Elvén för halva medarbetar-
styrkan och anställt en person som håller i studiecirklar 
kring boken internt och dessutom arbetar i boendestödet. 
Att ändra beteende hos brukare med neuropsykiatriska 
funktionshinder eller utvecklingsstörning har visat sig 
vara svårt och ta lång tid om fokus ligger på brukarens 
beteende. Genom att istället lära sig hantera och bemöta 
beteendet får man ett bättre och snabbare resultat. Det är 
detta omvända perspektiv som utbildningen handlar om.

Delaktighetsmodellen bygger på forskning
Fos har börjat arbeta enligt Delaktighetsmodellen.  

Delaktighet är grunden  
för ett bättre liv

F U N K T I O N S N E D S Ä T T N I N G  O C H  S O C I A L P S Y K I AT R I

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar med den 
grupp i samhället som inte alltid har förmågan att göra sin röst hörd. Brukarnas  
problematik sträcker sig över ett allt bredare spektrum vilket ställer nya krav  
på medarbetarna. En viktig målsättning är att skapa en miljö och ett arbetssätt 
där brukaren känner delaktighet och inflytande och under 2013 har man arbetat 
med att säkerställa att dessa grundvärderingar genomsyrar allt arbete.

UPPDRAGET
Avdelning Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
utreder behovet av insatser och ger insatser i form 
av stöd och service till de människor som har de 
största funktionshindren.
• Personer med funktionshinder ska erbjudas 

insatser och en miljö så att de kan leva ett liv 
som andra och i gemenskap med andra.

• Vi ska utforma gruppbostäder och bostäder med 
särskild service och med hänsyn till de boendes 
behov.

• Vi ska utforma insatsen personlig assistans så att 
den ger största möjliga självständighet.

• Den dagliga verksamheten ska erbjuda en 
meningsfull sysselsättning.
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Det är en metod som underlättar en jämlik dialog mellan 
brukare och personal. En stor fördel med arbetssättet  
är att modellen är beprövad och ger resultat, något  
som medarbetarna redan har märkt. Målet är att stödja, 
träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka 
och föra fram sina behov och önskemål.

Uppdatering av genomförandeplaner
Under 2013 gjorde man en nystart i arbetet med att  
uppdatera brukarnas genomförandeplaner i it-stödet 
Procapita. Målet är att planerna ska bli mer pedagogiska 
och lättare för brukarna att ta del av.

Rätt kompetens hos personalen
Under året har avdelningen genomfört en kartläggning 
av vilken kompetens som finns i organisationen. Målet är 
att vidareutbilda de medarbetare som inte har gått vård- 
och omsorgsprogrammet samt på sikt ge möjlighet till 
fördjupning för andra.  

Övriga händelser under året
– En översyn av avgiftssystemet har gjorts för att säker-

ställa att hela kommunen följer samma riktlinjer. 
– Löpande samarbete inom SÖSK med fokus på inne- 

hållet i utbildningen i Vård- och omsorgscollege.  
– Inom socialpsykiatri har man de två senaste åren  

arbetat med ”Case management”. Det är en insats 
som innebär en samordning av vården för personer 
med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar så att 
han eller hon ska kunna leva ett så självständigt liv 
som möjligt. Arbetet fortsätter 2014.

– Ett Fritidsprogram som gäller för SÖSK-kommuner  
delas ut tre gånger per år.

Framtid

Utbildningssatsningar fortsätter 
Avdelningen har ansökt om pengar från Omvårdnads- 
lyftet som är ett statsbidrag för att stärka kompetensen 
inom vården av äldre och funktionshindrade i Sverige. 
Målet inom Fos är att 20 medarbetare ska gå 300 poäng 
inom vård- och omsorgsprogrammet. Målet på sikt är att 
införa två nya yrkestitlar inom avdelningen; stödassistent 
samt stödpedagog.
 Satsningen på utbildningen ”Problemskapande be- 
teende” fortsätter.
 SÖSK-samarbetet kring innehållet på Vård- och  
omsorgscollege fortsätter. 2013 finansierades en process-
ledare med bidrag från EU och som nu ska bli permanent. 
Skånes kommuner delar på kostnaden.

Nya bostäder
Under 2014 öppnar ett boende för tolv brukare på  
Aulingatan. Två nya boende under 2015/2016 är plan- 
erade med tio lägenheter per boende. Det finns behov 

Kontakt
Avdelningschef Gunilla Landman
Tfn: 0411-57 77 60
E-post: gunilla.landman@ystad.se

av boende för brukare med neuropsykiatriska diagnoser, 
men inget är planerat. Under kommande år behövs det 
fler mindre enheter inom daglig verksamhet.

Årliga brukarenkäter
Det finns ett behov av att förenkla enkäterna så att varje 
individ enklare kan uttrycka sig och besvara frågorna. Ett 
nytt enkätverktyg ska införas som heter Pict-o-stat. Detta 
bygger på symboler, foto och inspelat tal för att förtydliga 
både frågor och svarsalternativ.

LAGAR OCH RIKTLINJER
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
är en så kallad rättighetslag. Det betyder att man kan 
kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol. Syftet 
med lagen är att människor med funktionsnedsättningar 
ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt.

Vem omfattas av lagen?
Personer som omfattas av lagen delas in i tre så kallade 
personkretsar. 
1 personer som har utvecklingsstörning, autism eller  

autismliknande tillstånd
2  personer med stora begåvningsmässiga funktions- 

nedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i 
vuxen ålder

3  personer med andra fysiska eller psykiska funktions-
nedsättningar som inte beror på normalt åldrande och 
som finns kvar under lång tid.

LSS innehåller tio hjälpinsatser:
• rådgivning och annat personligt stöd
• personlig assistans
• ledsagarservice
• kontaktperson
• avlösarservice i hemmet
• korttidsvistelse utanför hemmet
• korttidstillsyn för ungdomar över tolv år
• bostad i familjehem eller bostad med särskild service 

för ungdomar över tolv år som behöver bo utanför 
föräldrahemmet

• bostad med särskild service eller annan särskilt  
anpassad bostad för vuxna

• daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 
med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen  
ålder.
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Verksamhetsmått Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
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 Ufall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

Gruppboende LSS    
Antal helårsplatser 69 65 65
Beläggning 89% 98% 99%
Nettokostnad/plats 755 769 735 297 698 841
   
Elevhem/korttidsboende   
Antal platser 10 10 10
Beläggning 76% 70% 78%
Nettokostnad/plats 351 425 309 829 394 305
   
Antal ärenden med personlig assistans 50 48 47
Nettokostnad /ärende 333 918 316 565 281 332

Ekonomi Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse budget

Intäkter 26,4 14,3 12,1
Kostnader -140,4 -121,3 -19,1
(varav kapitaltjänst) -0,1 -0,1 0,0
Summa  -114,0 -107,0 -7,0



Bowlingen är en av många aktiviteter i det fritids- 
program som ges ut av LSS-verksamheterna i Ystad,  
Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla i samverkan.  
Här finns mycket att välja på: allt från kulturkafé och  
musik, till ridning och skytte. Målet är att ge personer 
med funktionsnedsättning enligt LSS tillgång till  
aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid.
 – Alla här är toppenglada och stämningen är bra.  
Vi använder dessa tillfällen i pedagogiska syften,  
berättar, Nisse Persson på Fos fritid LSS Ystad. Mentalt  
är dörrarna vidöppna vilket gör att vi kan nå fram med 
våra budskap på ett bra sätt. Till exempel hur du beter 
dig bland andra eller hur man hanterar konflikter. 

Olika samarbeten
Bowlingen i Tomelilla är ett exempel på kommunens 
samarbete med Fritidsföreningen Österlen som ordnar 
aktiviteter främst med inriktning på idrott för personer 
med funktionsnedsättning. 
 Ystads kommun samarbetar även med Grunden  
Sydöstra Skåne som är en rikstäckande förening för  
personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Kulturkaféet på Västervång drivs av Grunden- 
medlemmar och har öppet lördagar jämna veckor.

Klot och kunskap  
en riktig fullträff
Det är gott om glada miner och en och annan segergest bland 
gänget från Ystad som åker till Tomelilla varje torsdag för att 
bowla tillsammans. Och – viktigast av allt – för att träffas.  
Här är förutsättningarna de bästa tänkbara för personlig  
utveckling och för att lära sig de sociala koderna. Det glada  
humöret håller dessutom i sig ett bra tag. Det kan både  
spelare och övrig personal intyga.

Från ovan: Magnus, Caroline, 
Ulrika, Tomas och Oskar, Kalle 
och Hampus, Micke och Nisse.

Kontakt

Grunden Sydöstra Skåne
Annica Göransson
0709-704 916
grunden.sosk@gmail.com 

Fos Fritid LSS
Eva Åkesson
Nisse Persson
0411-577 204



8

Samverkan och nybygge  
kapade bostadskö

V Å R D  O C H  O M S O R G

Avdelningen för Vård och omsorg tampades med bostads- och platsbrist  
under första halvan av 2013. Tack vare nytänkande, samverkan och invigning  
av ett nytt särskilt boende skapades jämvikt mellan utbud och efterfrågan.  
Utmaningen ligger i att hålla jämn takt med den demografiska utvecklingen  
och tillmötesgå nya behov hos den åldrande befolkningen.

Ystads första  
trygghetsboende  
Väderleken öppnade 1 juli.

UPPDRAGET
Socialtjänstens äldreomsorg regleras av social-
tjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd t ex i form av hjälp i hemmet, få 
delta i dagverksamhet eller få bo på ett särskilt 
boende.
 Vårt uppdrag är att ge äldre och funktions-
hindrade möjligheter att leva ett självständigt liv så 
länge som möjligt efter sina egna förutsättningar.

Verksamheten omfattar:
• Biståndsbedömning / Biståndshandläggare
• Avgiftshandläggning
• Särskilt boende
• Hemtjänst
• Korttidsenhet
• Dagverksamhet
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Årets händelser

Korttidsboende – tillfälliga lösningar fördyrade
I början av året vårdades ett stort antal brukare på  
sjukhus och behovet av korttidsboende ökade därmed. 
Kommunens korttidsboenden Kristallen och Löderup 
räckte inte till och som en tillfällig lösning hyrdes åtta 
platser på Simrishamns sjukhus. I juni stängdes dessa  
på grund av brist på sjuksköterska och istället inrättades 
boende i studentlägenheterna på Regementsområdet.
 Under hösten byggdes verksamheten kring stödteam 
upp i samarbete med vårdplaneringsteamet, hemsjuk-
vården och hemtjänsten. Syftet är att brukaren får  
sitt behov av insatser tillgodosedda i hemmet efter en 
sjukhusvistelse. Detta är ett allternativ till korttidsvistelse 
eller att vistelsen på korttidsenheten förkortas tack vare 
att stödteamet hjälper brukaren i hemmet.
 Stödteamet stöttar med hjälp och träning i hemmet 
tills brukaren är trygg att gå tillbaka till ordinarie hem-
tjänst. 
 Arbetssättet har fungerat så bra att projektet med 
stödteam förlängs till september 2014. Förutom att plats-
bristen på korttidsboende har minskat ser man även en 
kvalitetsförbättring i brukarens rehabilitering.

Trygghetsboende – närhet och gemenskap
Ystads första trygghetsboende Väderleken öppnade  
1 juli. I huset finns utrymmen för samvaro och aktiviteter 
samt en värdinna som är anställd inom avdelningen för 
Vård och omsorg, medan Ystadbostäder ansvarar för  
uthyrningen. Målet med trygghetsboende är att skapa 
gemenskap, bryta isolering och undvika att äldre brukare, 
som på sikt behöver särskilt boende, måste flytta. Kravet 
för att hyra bostad på Väderleken är att en av de boende 
i lägenheten ska vara 70 år. 

Särskilt boende – kräver koll på demografin
På Väderleken finns även ett särskilt boende med 36  
lägenheter som invigdes 1 september. Under året har 
mycket tid och arbete lagts på byggprojektet och även 
efter öppning kvarstod småprojekt att lösa, såsom 
diverse teknik och utemiljö. Tack vare det nya boendet 
har behovet av särskilt boende för tillfället tillgodosetts.
 Det särskilda boendet Löderupsgården har länge varit 
i behov av ombyggnad för att lokalerna ska bli funktion-
ella. Under hösten påbörjades ombyggnad och inflyttning 
beräknas ske april – maj 2014. Antalet lägenheter minskar 
från 12 till 8 till förmån för parboende, en efterfrågan 
som blivit större sedan rättigheten att bo tillsammans med 
sin partner blev lagstiftad 1 juli 2012. Den som flyttar 
med som partner, men inte har något bistånd, kan ta  
del av både måltider och annat stöd mot en avgift. 
  Vid årsskiftet 2012/2013 tog Ystads kommun över  
driften av det särskilda boendet Ljuskällan som Attendo 
tidigare drev. Under året har fokus legat på att informera 
och utbilda medarbetarna om den värdegrund och de 

riktlinjer som finns inom Social omsorg. Medarbetare 
som saknar utbildning har genom Omvårdnadslyftet fått  
utbildning i huvudämnena i omvårdnadsprogrammet. 
Dessutom arbetar en dietist på Ljuskällan med det kost-
projekt som tidigare genomförts inom Social omsorg. 

Anhörigstöd – avlastning för vård i hemmet
Ystads kommun har en viktig uppgift i att stötta och  
avlasta personer som vårdar en anhörig i hemmet.  
Via kommunens anhörigcenter kan man få hjälp med  
anhörigstöd, dagverksamhet, rådgivning med mera.  
En viktig del i arbetet är samverkan med andra organi-
sationer såsom Röda korset och Strokeföreningen. 
 2013 startades en demensförening i Ystads kommun. 
De senaste åren har man märkt en ökning av antalet  
demenssjuka vilket till viss del kan bero på att man upp-
täcker sjukdomen allt tidigare. I början av sjukdomen 
klarar man sig bra hemma men efter hand ökar behovet 
av avlastning och någon form av sysselsättning. Tack vare 
den nya demensföreningen hoppas man på tidigare kontakt 
med demenssjuka och att kännedomen om kommunens 
demensteam och insatser inom området blir större.

Framtid

Inom Vård och omsorg märker man en förskjutning upp-
åt i ålder. Personer är idag som regel över 80 år innan  
de ansöker om bistånd vilket i sig bidrar till att man kan 
bevilja boende i rimlig tid till alla som söker. Enligt be-
folkningsprognoser ökar dock andelen invånare över 85 
år och nästa ålderspuckel är beräknad till 2020. Denna 
utveckling innebär att behovet av anpassade bostäder 
kommer att öka. 
 Under 2015 träder ett antal lagändringar i kraft som 
kommer att innebära ett stort förändringsarbete inom 
avdelningen för Vård och omsorg. Ett nytt planerings-
verktyg ”Laps care” ska införas i både hemtjänst och  
särskilt boende. Det är ett it-baserat system där man  
hanterar såväl schema som dokumentation via mobil-
telefon. 
 2014 ska riktlinjer tas fram för hur biståndsbeslut  
ska bli mer individuellt anpassade och baserade på den 
enskildes behov. Detta är ett lagkrav som träder i kraft 
31 mars 2015. 

Kontakt
Avdelningschef Gudrun Johnsson
Tel: 0411-57 73 28
gudrun.johnsson@ystad.se
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 Ufall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

Gruppboende äldreomsorg   
Egen regi (inkl Ljuskällan från 2013)   
Antal helårsplatser 262  200 200
Nyttjandegrad 0,97 0,98 0,97
Bruttokostnad/plats 513 137 530 274 514 540
Nettokostnad/plats 493 933 493 574 479 260
Nettokostnad/plats exkl lokaler 418 322 424 374 412 835

Ljuskällan – entreprenad   
Antal platser  58 58
Beläggning  1,00 0,98
Bruttokostnad/plats  466 345 452 138
Nettokostnad/plats  410 466 399 672
Nettokostnad/plats exkl lokaler  338 172 329 776

Vigs ängar – entreprenad   
Antal platser 32 32 32
Beläggning 0,97 0,95 0,98
Bruttokostnad/plats 688 906 667 656 647 594
Nettokostnad/plats 616 125 599 719 577 875
Nettokostnad/plats exkl lokaler 542 750 526 344 508 438

Totalt gruppboende i kommunen   
Antal helårsplatser 294 290 290
Nyttjandegrad 0,97 0,98 0,98
Bruttokostnad/plats 521 349 532 647 516 741
Nettokostnad/plats 482 290 488 665 474 224
Nettokostnad/plats exkl lokaler 410 630 418 385 406 772

Korttidsplatser Kristallen, Prästkragen, Bärnstenen   
Antal helårsplatser 32,5  36 30
Beläggning 0,72 0,98 0,93
Bruttokostnad/plats 622 500 636 530 607 400
Nettokostnad 583 023 593 252 566 700
Nettokostnad/plats exkl lokaler 486 008 504 585 484 300

Medicinskt färdigbehandlade, somatisk   
Antal vårddagar 182 324 148
Antal vårdtagare 25 53 24
Kostnad per vårddag 3 880 4 216 4 125

Främmande vårdhem   
Antal helårsplatser 1,3 3,6 2,6
Nettokostnad/plats 626 154 750 933 872 310

Dagverksamhet    
Antal möjliga besök 80% beläggning 6 960 6 960 6 960
Antal besök 6 537 6 912 6 477
Beläggning 0,75 0,79 0,74
Bruttokostnad/besök 766,3 752,6 828,0
Nettokostnad/besök 726,6 708,6 780,3

Ekonomi Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse budget

Intäkter 121,3 36,4 84,9
Kostnader -371,9 -301,7 -70,2
(varav kapitaltjänst) 0,7 0,5 -0,2
Summa  -250,6 -265,3 14,7

Verksamhetsmått Vård och omsorg

Frisknärvaro Tillsvidareanställd heltid
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Thea Ånmark, chef för korttidsenheten och stödteamet  
i Ystad, berättar om det nya arbetssättet:

Vad är stödteamet?
–  Det finns två insatsdelar som man kan använda stöd-
teamet till. Om du till exempel ligger på sjukhus för att 
du har brutit ett ben så har du en tillfällig nersättning. 
Istället för att då komma till korttidsenheten och re- 
habilitera dig där, kan du av biståndshandläggaren bli 
beviljad insatser från stödteamet om dina förutsättningar 
medger det. Utifrån biståndet lägger du, tillsammans 
med rehab-personal, upp en plan för rehabilitering i ditt 
hem. Du kan också bli beviljad insats från Stödteamet om 
du står inför utskrivning från sjukhus men, är orolig inför 
din hemgång och osäker på vilken hjälp du kommer att 
behöva när du kommer hem. Under 14 dagar tar du och 
stödteamet reda på hur dina behov av hjälpinsatser ser 
ut. Detta resulterar i att du tydligare vet vad du behöver 
hjälp med men, framför allt, du vet vad du klarar av själv, 
säger Thea Ånmark.

Hur har stödteamet tagits emot av brukarna?
– Vi har ju inte varit igång så länge men resultatet hit-
tills är mycket bra. Vi har fått väldigt positiv feedback via 
de brukarenkäter som vi började med direkt från starten. 
Flera brukare upplever t ex att de har fått tillbaka makt-
en över sin egen vardag i den bemärkelsen meningen att 
de blivit styrkta i vad de klarar av. Som ett gott exempel 
kan jag nämna en brukare som inledningsvis upplevde 
att hon hade ett väldigt stort omsorgsbehov, men som 
efter bara 14 dagars arbete tillsammans med stödteamet, 
kände att hon klarar sig med väldigt få insatser. Det är 
en solskenshistoria!

Vilka är vinsterna?
– Vinsterna kan bli många ur olika perspektiv. Brukare 
med behov av vistelse på korttidsenheten har minskat 
och med det har behovet av extra resurser där försvunnit. 
Brukaren upplever större trygghet inför hemgång från 
sjukhus eller efter vistelse på korttidsenheten. Vinsten 
för de brukare som har möjlighet att ha sin individuellt 
anpassade rehabilitering i hemmet är bl a att träningen 
kopplas till vardagsaktiviteter. Vi kan också vara mer 
flexibla tack vare möjligheten att kombinera och alter-
nera mellan korttidsenheten och stödteam om brukarens 
behov skulle förändras. Resultatet har motsvarat alla  
förväntningar och lite till.

Succé för rehab hemma

Varför tror du att det fungerar så bra?
– Jag är personligen väldigt intresserad av det salutogena 
arbetssättet, det vill säga att fokusera på det som är friskt 
och fungerar. Stödteamets arbetssätt är framgångsrikt 
bl.a. för att brukaren ”äger” kontrollen över stor del av 
vad som sker under perioden, att känslan av samman-
hang (KASAM) stärks, fokus ligger på något positivt och 
att detta sker i hemmiljö. 
 Jag ser satsningen på stödteam som en investering  
på många plan både för individen och för kommunen. 
Jag måste också tillägga att jag är väldigt stolt över  
medarbetarna i teamet. De har verkligen anammat det 
lösningsfokuserade arbetssättet på ett föredömligt vis 
och allt har fallit på plats som vi tänkte. 

VINSTER MED STÖDTEAM
• Inga medicinsk färdigbehandlade som väntar på  

sjukhuset.
• Färre behöver plats på korttidsenheten vilket innebär 

minskat tryck och en besparing för verksamheten. 
• Brukaren upplever större trygghet inför hemgång från 

sjukhus eller efter vistelse på korttidsenheten. 
• Stor fördel att rehabilitering kopplas till vardags- 

aktiviteter. 
• Ökad flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera 

och alternera mellan korttidsenhet och stödteam om 
brukarens behov skulle förändras. 

Det nybildade stödteamet med nio undersköterskor har fått  
en flygande start. På endast ett halvår har man ökat vård- 
kvaliteten och eliminerat dyra extraboenden genom att  
erbjuda brukare rehabilitering, stöd och hjälp i hemmet  
istället för på korttidsenheten.



12

Tidigt stöd  
bäst på sikt

I N D I V I D -  O C H  FA M I L J E O M S O R G

Större utbredning av missbruk, fler anmälningar om barn som far illa och ett ökat 
tryck på flyktingmottagning är några av de faktorer som har påverkat avdelningen 
Individ- och familjeomsorg under 2013. Samverkan, långsiktighet och tidiga 
insatser är vägen framåt för att möta utvecklingen på bästa sätt.

Social omsorg har ett särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar växer upp under trygga och goda förhållan-
den. Både föräldrar och barn har rätt till skydd och stöd i 
olika situationer och målet är att så tidigt som möjligt 
möta behoven för att kunna ge rätt hjälp i rätt tid. Inom 
Individ- och familjeomsorg utgår man från individens liv 
sett ur ett helhetsperspektiv och samverkar på flera plan 
både inom Ystads kommun men också med andra orga-
nisationer och föreningar.

UPPDRAGET
Individ- och familjeomsorgen riktar sig till enskilda 
och familjer med förebyggande arbete, information, 
rådgivning, utredning, olika typer av bistånd samt 
vård-, stöd-, behandlingsinsatser i öppen- och 
slutenvård samt kommunens flyktingmottagning. 
Tidiga insatser, långsiktighet och samverkan är 
mycket viktiga grundstenar i arbetet.
 Verksamheten ska även ge råd, stöd eller annan 
hjälp till vuxna i frågor som rör missbruk, funktions-
hinder eller andra problem som kan uppstå i livet.

Avdelningen är uppdelad i fyra enheter:
• Arbete och försörjning
• Barn och familj
• Rådgivningsbyrån
• Enheten för nyanlända
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Årets händelser

Fler nyanlända kommer till Ystad
En ny enhet har bildats för att kunna samordna och spe-
cialisera arbetet med nyanlända flyktingar, både vuxna 
och ensamkommande barn. Trycket har ökat under året 
vilket är en utveckling som ser ut att fortsätta framöver. 
Under 2013 bodde åtta ensamkommande barn i ung-
domsboendet i Löderup och tolv i Ystad. Dock fyller flera 
av dessa 21 år under 2014 varpå de lämnar verksamheten 
och plats frigörs. En chef rekryterades till den nya en- 
heten.

Missbruk ökar hos både ungdomar och äldre
Rapporter visar att missbruket bland unga ökar. En del  
av de anmälningar som kommer in till socialtjänsten 
handlar om så unga som 13–14-åringar. I årskurs nio har 
var 20:e elev provat narkotika och i andra årskursen på 
gymnasiet är det var femte elev, enligt Folkhälsoenkäten 
Barn och Unga 2012. 
 Denna utveckling ställer stora krav på stödinsatser 
framöver. Under hösten påbörjades projektet ”Små- 
kommuner mot droger” som är ett samarbete med  
Simrishamn, Staffanstorp och Landskrona. Målet är att 
öka bland annat skolungdomars engagemang i kampen 
mot droger samt öka kunskapen om skadeverkningarna.
 Ecad är en organisation som arbetar mot droger på  
europeisk nivå och Ystads kommuns mångårige med- 
arbetare och enhetschef på rådgivningsbyrån Thomas 
Flinck, fick motta priset för bästa insats i kampen mot  
narkotika i Sverige 2013. 
 Missbruket ökar även bland personer i övre medel- 
åldern samt hos äldre vilket sätter sina spår i form av 
följdsjukdomar och ibland en begynnande funktionsned-
sättning. Under året har man tillsammans med avdel-
ningen för Funktionsnedsättning och socialpsykiatri gjort 
en kartläggning över vilka boendebehov denna allt  
större grupp har. Insatserna kommer främst att handla 
om boendestöd och boende med omvårdnad. 
 Man har under året strävat efter att utveckla öppen-
vårdsinsatser och medarbetare på rådgivningsbyrån har 
strukturerat börjat arbeta med exempelvis ”Motiverande 
samtal”, haschavvänjning samt återfallsprevention.

Många får försörjningsstöd
Försörjningsstödet ligger på en fortsatt hög nivå om än 
med en liten minskning; 406 hushåll 2013 jämfört med 
440 2012. Samtidigt har genomsnittstiden ökat för hur 
länge behovet finns från 5,10 till 5,45 månader. Den 
grupp där behovet har ökat mest är personer med  
arbetshinder, från 12,5 till 21,9 procent. Det handlar  
om personer som inte har den hälsa, kompetens eller  
erfarenhet som krävs för att få ett arbete och i detta  
avseende samarbetar avdelningen löpande med arbets-
förmedlingen. För att stötta denna grupp finns även de 
egna verksamheterna Polstjärnan och Bruket och Lions 

Återbruket samt projekt inom ramen för Finsam (finans-
iellt samordningsförbund för sydöstra Skåne). Det finns 
även en arbetskonsulent.

Fler anmälningar om barn
Avdelningen får in allt fler anmälningar om barn som far 
illa. Det kan vara en effekt av det målmedvetna arbetet 
med att få samhället att i högre utsträckning reagera 
och höra av sig när man misstänker att något inte står 
rätt till. Under 2013 gjordes dock färre nya placeringar i 
familjehem än 2012 då man gjorde tio placeringar av 
barn jämfört med 4 2013.
 Antalet utredningar har ökat med 79 procent sedan 
2010. 469 anmälningar år 2013 resulterade i 133 utred-
ningar jämfört med 74 stycken år 2010. Under denna  
period har inte fler handläggare anställts.
 Målet är att så långt det går undvika placering av ett 
barn och här är hemmaplanslösning i formar av öppen-
vårdsinsatser samt tidiga insatser viktiga. Individ- och  
familjeomsorgen erbjuder bland annat råd- och stöd- 
verksamhet på Långgatan för familjer med barn och  
ungdomar upp till 20 år. Det handlar om samtal med  
såväl föräldrarna, familjen och barnen.
 Det arrangeras även föräldrautbildningar såsom Cope 
och Absolut förälder. Under våren startade Macken som 
är en grupp för barn i åldern 8-10 år och som lever i ut-
satta miljöer, och under hösten startade en motsvarande 
grupp för barn i åldern 10-11 år.

Framtid

– Samarbetsprojektet ”Småkommuner mot droger” 
kommer att löpa på under 2014. Det finns ett stort  
behov att nå ut med information om drogers skade-
verkningar. 

– Fler bostäder för mottagande av nyanlända flyktingar 
kommer att behövas.

– Antalet anmälningar och utredningar avseende barn 
och unga som far illa förväntas fortsatt vara högt.  
Behov av att förstärka med handläggare inom detta 
område kommer att behövas.

– Brist på bostäder kommer fortsatt att prägla verk- 
samheten. 

Kontakt
Avdelningschef Yvonne Nilsson
Tfn: 0411-57 73 70
E-post: yvonne.nilsson@ystad.se
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Verksamhetsmått Individ- och familjeomsorg

Frisknärvaro Tillsvidareanställd heltid
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 Ufall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

Antal hushåll med försörjningsstöd 406 440 413
Genomsnitt antal månader med försörjningsstöd 5,4 5,1 5,2
Genomsnittskostnad per hushåll  30 288 kr   28 734 kr   27 097 kr 
   
Vuxna/missbruk   
Antal vårddygn i hem för vård eller boende 2688 1860 2629
Nettokostnad per vårddygn  2 112 kr   2 030 kr   1 930 kr 
   
Barn och unga 0–20 år   
Antal vårddygn i hem för vård eller boende 1854 3409 2831
Nettokostnad per vårddygn i hem för vård eller boende  3 236 kr   2 550 kr   2 700 kr 
   
Antal vårddygn i familjehem 10 341 8 211 6498
Nettokostnad vårddygn i familjehem  899 kr   1 058 kr   910 kr 
   
Antal förhandsbedömningar  469 435 332
Antal utredningar jml SOL 11:1 133 120 106
   
Antal barn som varit föremål för vårdnads-, umgänges- och boendeärenden 38 23 18
Antal barn föremål för samarbetssamtal i familjerätten 61 48 42
   
Antal andrahandskontrakt under året 74 66 50

Ekonomi Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse budget

Intäkter 18,3 5,1 13,3
Kostnader -79,9 -64,5 -15,4
(varav kapitaltjänst) -0,1 -0,1 0
Summa  -61,5 -59,4 -2,1
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I mars går startskottet för antidrog-projektet 
där ungdomar själva ska sprida kunskap och  
påverka attityder i rätt riktning. Målet är att 
skapa en film med stor igenkänningsfaktor.  
Den treåriga satsningen är ett krafttag från 
Ystads kommun i samarbete med Landskrona, 
Staffanstorp och Simrishamn och involverar 
både skola och föreningsliv i kommunen.

För ungefär fem år sedan började ungas syn på droger i 
allmänhet och på cannabis i synnerhet ta en oroväckande 
vändning. Trenden gick i fel riktning och allt oftare hördes 
påståenden som ”cannabis är inte farligt” och att ”alkohol 
är värre”. 
 – Till slut kände vi att så här kunde det inte fortsätta. 
Vi måste bryta trenden och se till att ungdomarna får 
reda på fakta, berättar Caroline Ekstrand, fältsekreterare 
och projektansvarig på rådgivningsbyrån i Ystad.
 Utvecklingen är densamma i många av Skånes kommuner 
och i Ystad funderade man länge på hur man skulle jobba 
för att nå ungdomarna. Thomas Flinck, enhetschef på 
rådgivningsbyrån, kontaktade filmaren Jan Linell samt 
kommunerna i Staffanstorp, Landskrona och Simrishamn 
och inledde ett samarbete. Jan Linell har stor kunskap 
om ungdomar och cannabis-problematiken och står 
bland annat bakom filmen ”Typ…Key West” som hade 
premiär 2001. Filmen är baserad på verkliga händelser i 
Staffanstorp och handlar om Jocke som dog av en över-
dos heroin då han var 17 år gammal.

Projekt på flera år
Projektet kallas ”Småkommuner mot droger” och ska  
resultera i en film mot droger skapad av ungdomar.  
Redan för 1,5 år sedan påbörjades arbetet med planering, 
lärarmanualer och finansiering och den 17 mars presen-
teras projektet för alla högstadieskolor i Ystad. Detta  
blir startskottet för den del av projektet där ungdomarna 
ska börja skapa en film från grunden. Under första året 
fokuserar man på koncept, manus, skådespelare och musik 
och 2015 är det dags att bygga miljöer och börja filma.
 Att det är just ungdomarna själva som gör filmen och 
dessutom agerar är betydelsefullt. 
 – Vi tror att påverkan blir större om ungdomarna känner 
igen både miljöer och kompisar i filmen. Det är deras 
verklighet och dessutom pratar ju ungdomar med varandra 
på ett annat sätt en med oss vuxna, säger Caroline Ekstrand.

Ungdomar påverkar  
på ungdomars vis

Referensgrupp ansiktet utåt
En referensgrupp med ungdomar i åldrarna 16–24 år ska 
fungera som ansiktet utåt under hela projektet, som  
pågår i ytterligare två år. I gruppen finns förutom skol-
elever även aktiva ungdomsledare från föreningslivet 
och ungdomar som arbetar. 
 – Förhoppningen är att de genom sin närvaro på olika 
håll i samhället och i skolorna ska sprida budskapet på 
ett bra sätt. Vi har fått väldigt positiva reaktioner från 
gruppen. De tror verkligen på konceptet med film, säger 
Caroline Ekstrand. 
 En viktig framgångsfaktor är att både skola och för-
eningsliv är involverade. Frågor om droger och alkohol 
ingår i den ordinarie undervisningen men tack vare  
projektet kan man angripa dem på ett nytt och kreativt 
sätt. En lärarmanual är framtagen och till exempel kan 
manusskrivandet vara en del av svenskundervisningen.
 Caroline Ekstrand och hennes kolleger har följt utveck-
lingen och situationen kring droger med oro men tror 
mycket på ”Småkommuner mot droger” och det lång-
siktiga perspektivet.  
 – Vi ser vad som händer bland ungdomar och dem  
som råkar illa ut. Det är vi såklart oroliga över. Vi hoppas 
kunna bryta trenden genom att nå så många som möjligt 
genom projektet. Detta är en stor satsning och det ska 
bli väldigt spännande och kul att arbeta med, avslutar 
Caroline Ekstrand.
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Hög kompetens  
i kommunens vård

H Ä L S A  O C H  S J U K V Å R D

Sveriges befolkning blir allt äldre samtidigt som vårdbehoven blir större. Likaså 
ökar kvalitetskraven och mer tid måste läggas på administration. En annan trend 
visar att allt fler väljer att vårdas hemma. Att leva upp till kraven och tillgodose 
behoven är en utmaning inte minst för avdelningen Hälsa och sjukvård som har 
ägnat mycket tid och energi år frågor om ekonomi och besparingskrav under 2013.

UPPDRAGET
Avdelningen Hälsa och sjukvård bedriver insatser 
inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och 
samverkansöverenskommelsen med Region Skåne, 
som karakteriseras av basal och specifik omvård-
nad, rehabilitering och habilitering. Den som på 
grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta 
sig till vårdcentral eller annan vårdinrättning har 
rätt att få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast i hemmet, så kallad hemsjukvård. 
Denna hjälp kan vara tillfällig eller permanent.  
På kommunens större särskilda boenden finns 
legitimerade sjuksköterskor stationerade. 
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Hälsa och sjukvård ansvarar för hemsjukvård samt sjuk-
vård på särskilt boende och gruppbostäder. Avdelningen 
arbetar i nära samarbete med avdelningen Vård och om-
sorg samt Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri vilket 
är en förutsättning för att man ska klara av sitt uppdrag 
på ett bra sätt. Under de senaste åren har man arbetat 
mycket med att förbättra det interna arbetet mellan  
avdelningarna vilket har gett bra resultat, även om det 
finns mer att göra. 
 För att klara uppdraget även i framtiden krävs det mer 
resurser då man förutom fler äldre, även ser att allt fler 
multisjuka vårdas hemma. Hänsyn måste även tas till för-
ändringar i patientsäkerhets- och hälso- och sjukvårdslag 
och befarade förändringar i det nya samverkansavtalet 
med Region Skåne inom hälso- och sjukvårdens område. 
När nya särskilda boenden och gruppbostäder projekteras 
är det också viktigt att behovet av legitimerad personal 
tas med i beräkningarna. 
 Inom Hälsa och sjukvård finns cirka 50 legitimerade 
sjuksköterskor samt 20 arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 
Kompetensen bland dessa är väldigt bred och det finns 
distriktssköterskor och specialistutbildade både inom  
palliativ vård och demens. Dock utnyttjas inte denna 
kompetens i full utsträckning, framförallt inte inom  
demens, vilket är något som avdelningen ska arbeta  
med under 2014.

Årets händelser

Ny Silvia-sköterska välkommet tillskott
En Silvia-sköterska examinerades i juni. Utbildningen  
omfattar 30 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap  
med inriktning demensvård. Idag finns det en tre Silvia-
sjuksköterskor i kommunen som arbetar i team med  
andra yrkesroller inom social omsorg. Demenssjukdom 
ökar bland äldre och specialistkunskapen som Silvia- 
systrarna besitter inom området är värdefull och ska  
utnyttjas där det behövs. 

Enkät visar på nöjda kunder
Avdelningens sjukgymnaster och arbetsterapeuter  
gick under året ut med en enkät för att mäta nöjdhet.  
73 enkäter skickades ut och 42 svarade. Även om svars-
frekvensen kunde varit högre var resultatet mycket  
positivt: 
1. Är du nöjd med resultatet av vår insats?  
 Medelvärde 9,45 (av 10)
2. Har vår insats gjort att du klarar att göra mer själv?  
 Medelvärde 8,35 (av 10)
3. Hur upplever du vårt bemötande?  
 Medelvärde 9,56 (av 10)

Stödteam kortar köer
Under hösten byggdes en verksamhet kring stödteam 
upp tillsammans med vårdplaneringsteamet, hemsjuk-

vården och hemtjänsten. Syftet är att tillgodose brukarens 
behov i hemmet efter en sjukhusvistelse, som ett alternativ 
till korttidsboendet. Stödteamet stöttar med hjälp och 
träning i hemmet tills brukaren är trygg att gå tillbaka 
till ordinarie hemtjänst. Arbetssättet har fungerat så bra 
att projektet förlängs till september 2014. Förutom att 
platsbristen på korttidsboende har minskat ser man även 
en kvalitetsförbättring i brukarens rehabilitering.

Övriga händelser:
– I samband med öppningen av det särskilda boendet 

Väderleken har en sjuksköterska anställts på 80  
procent. I detta boende finns 36 platser.

– Under året har man även arbetat med att revidera  
dokumentet ”Rehabilitering i Ystads kommun”. Målet 
är att detta arbetsdokument ska få bättre bärkraft  
under 2014 och antas av Socialnämnden.

– Utökning har skett med 20 procent sjukgymnast.

Framtid

– Från och med 2014 läggs det tidiga preventiva arbetet 
på is som en effekt av besparingskraven. Tidigare har 
man besökt alla 80-åringar i syfte att informera och 
förebygga ett eventuellt vårdberoende i framtiden.

– Ytterligare en Silvia-sjuksköterska ska utbildas.
– Ett nytt samverkansavtal med Region Skåne ska vara 

klart 2014. Det nya avtalet kan komma att innebära 
att mer ansvar kommer att ligga på kommunen vilket 
påverkar avdelningen för Hälsa och sjukvård. 

– I mars sjösätts ett projekt på Ljuskällans särskilda  
boende. Projektet beräknas slutföras i februari 2015.

– All legitimerad personal ska utbildas inom demens 
steg 1. 

Kontakt
Avdelningschef Roger Nordström
Tfn: 0411-57 73 71
E-post: roger.nordstrom@ystad.se
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Verksamhetsmått Hälsa och sjukvård
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 Ufall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

Antal årsarbetare, Sjuksköterskor/invånare 65 år och äldre 170,8 175,3 163,3
Antal årsarbetare, Rehabpersonal/invånare 65 år och äldre 333,9 342,3 369,5
Antal beviljade ärenden bostadsanpassning 323 411 483

Ekonomi Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse budget

Intäkter 0,5 0,5 0,0
Kostnader -53,2 -52,8 -0,4
(varav kapitaltjänst) -0,1 -0,1 0,0
Summa  -52,7 -52,3 -0,4
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 Ufall 2013 Budget 2013 Avvikelse

Ekonomi
Intäkter 171,5 -58,7 112,8
Kostnader -690,7 -583 -107,7
(varav kapitaltjänst) -1 -0,8 -0,2
Summa  -519,2 -524,3 5,1

Driftredovisning, mkr   
Verksamhet
Politisk verksamhet -1,1 -1,2 0,1
Gemensam verksamhet -19,6 -19,4 -0,2
Entreprenadverksamhet -19,7 -19,7 0
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri -114 -107 -7
Individ och familjeomsorg -61,5 -59,4 -2,1
Vård och omsorg -250,6 -265,3 14,7
Hälsa och sjukvård -52,7 -52,3 -0,4
Summa  -519,2 -524,3 5,1

Investeringar
I17120 Trapphusboende Lss, Inv 0 -0,2 0,2
I17130 Nytt Äldreboende, Inv -2,5 -2,8 0,3
I17142 Elektriver Ifos Arkiv 0 -0,3 0,3
I17190 Larm Väderleksvägen -2 -1,5 -0,5
I17191 Reservkraftsaggr Väderleksv 0 -1,2 1,2
I17451 Inventarier Lödersupsgården 0 -0,1 0,1

Nämndsinvesteringar   
I06011 Datautrustning, Socialbyrå 0 0 0
I17130 Nytt Äldreboende, Inv -0,4 0 -0,4
I17230 Möbler Kommendörsgatan -0,1 0 -0,1
I17331 Möbler Ljuskällan -0,1 0 -0,1
I17332 Larm Ljuskällan -0,4 0 -0,4
I17770 Möbler Lykkegatan -0,1 0 -0,1
I17971 Telefoner Nyckelfri Låshanter -0,1 0 -0,1
Summa -5,7 -6,1 0,4

Verksamhetsmått totalt Social omsorg
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Socialnämndens resultat blev ett överskott med 5,1mkr. I resultatet ingår överskott i budgeten för Väderleksvägen med cirka 10,0 mkr 
och projektmedel med 1,3 mkr. Det innebär ett verksamhetsresultat på minus 6,2 mkr. 
 De verksamheter som redovisar de störst underskott är personlig assistans, institutionsplaceringar för vuxna, placeringar i familjehem 
och försörjningsstöd.




