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Socialnämnden:  Jan Erlandsson, ordförande, Roger Jönsson, andre vice ordförande 
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Ajsela Music, verksamhetschef för 

Hälsa, vård och omsorg, Åsa Lundblad, MAS samt enhetschef för kansli 
Jenny Blom 

 
 
Sjukvårdsavtalet med Region Skåne; var befinner vi oss nu?    
 
Åsa Lundblad, MAS, föredrar om var kommunen befinner sig rörande sjukvårdsavtalet med 
Region Skåne om mobila team. Utvecklingsavtalet skrevs under 2016 och innebär att ett nytt 
arbetssätt med sjukvård i hemmet ska ha utarbetats till år 2020. De patienter som kommer att bli 
inskrivna i det mobila teamet i framtiden kommer att få läkarbesök i sina hem akut inom två 
timmar och planerade besök inom fem dagar. Idag finns läkarbil och möjlighet till hembesök inom 
4 timmar för de patienter som behöver detta. I kommunen finns ca 600 patienter som skulle bli 
berörda av denna nya vårdform. 
 
Har vi tillräckligt många korttidsplatser? 
 
Ystad Pensionärsråd har ställt frågan hur tillgången till korttidsplatser ser ut. Social Omsorg har 12 
platser för kortare vistelser och dessa används fullt ut för tillfället. Det är brist på platser men detta 
beror på att en del platser har tagits upp av brukare som väntar på en lägenhet i särskilt boende. 
Eftersom vi har en kösituation till särskilt boende sedan några år tillbaka så får detta också en 
effekt att korttidsplatserna tar slut. När situationen för SÄBO har balanserats kommer 
korttidsplatserna att räcka till. Under tiden får behovet av korttidsplatser lösas genom insatser 
inom hemtjänsten. 
 
Hur ser kön ut till särskilt boende och hur planerar nämnden för framtiden? 
 
Kön till särskilt boende bestod i augusti 2017 av 54 personer, idag har kön minskat till 15 personer. 
Ljuskällan kommer att byggas ut med 27 nya platser och ett helt nytt boende kommer att byggas i 
området Trädgårdsstaden som kommer att få 56 platser. Ett litet boende, kallat Lyktan med 18 
platser, kommer dock att försvinna 2020 då avtalet går ut. Förvaltningen arbetar intensivt med att 
få fram fler platser för att tillgodose behoven.  
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Socialnämndens prognos om underskott i budget för 2019, vad innehåller handlingsplanen? 
 
Dan Kjellsson redovisar innehållet i den handlingsplan som förvaltningen har tagit fram för att nå 
en ekonomi i balans. Fokus ligger på långsiktiga åtgärder såsom att försöka minska 
vikariekostnader genom att utveckla bemanningsplanering, bättre uppföljning av biståndsbeslut, 
förtydliga uppdraget inom hälso- och sjukvården, öka frisknärvaron samt åtgärder för att dämpa 
ökade kostnader för försörjningsstödet. 
 
Kan vi samarbeta för att göra något inom ofrivillig ensamhet för äldre? 
 
Det finns inga särskilda bidrag att söka för att genomföra någon form av projekt inom detta 
område. Social Omsorg har via hemtjänstpersonalen möjlighet att sprida information till äldre om 
pensionärsorganisationerna vill ordna någon typ av arrangemang. Knut Sigander uppger att 
pensionärsrådet behöver tänka igenom detta ytterligare innan något kan påbörjas. 
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