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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2019-11-18 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Anita Lundberg, Ulla-Britt Persson, Anki Sædén, Åsa Ehrlin,  

Bingo Olsson, Knut Sigander 
 

Socialnämnden:  Christian Persson, ordförande, Anne Olofsdotter, M, Lilian Borén, S 
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Erika Hult, konsult samt enhetschef 

för kansli Jenny Blom 
 
 
 
Socialnämnden har ny ordförande 
Christian Persson, M, presenterar sig och ger sin syn på socialnämndens utmaningar i ett 
framtidsperspektiv. Det framhålls att politiken vill få en tydligare bild av aktuell verksamhet då 
kommunen har ett betydande ekonomiskt underskott och förändringar är nödvändiga. Målet är att 
bibehålla kvalitet och att istället leta efter besparingar utan att behöva dra ner i verksamheten. 
 
Utbyggnad av äldreboendet Ljuskällan 
Konsult Erika Hult föredrar vad socialnämndens beställning av utbyggnad av befintlig fastighet till 
samhällsbyggnadsnämnden har innehållit. Ljuskällan ska få 27 nya lägenheter i en utbyggnad om 
två etapper och kommer sammanlagt att inneha 84 lägenheter. Förutom fler lägenheter innehåller 
projektet ett tillagningskök och en omlokalisering av personalutrymmen. Nybyggnationen beräknas 
bli färdig hösten 2021.  
Pensionärsrådet ställer frågan om boendet kommer ha olika demensdiagnoser för olika 
avdelningar. Svaret blir att Ystads kommun är för litet utan istället tas hänsyn till olika behov av 
biståndsbedömare i samband med placeringen. 
En ritning gås igenom och Erika framför olika lösningar för interiören vad gäller hjälpmedel, 
design och materialval. 
 
Befintliga boenden 
Pensionärsrådet har ställt frågan om hur äldreboendet Lyktans framtid ser ut. Social Omsorg har 
inte kunnat förlänga hyresavtalet för Lyktan utan verksamheten behöver lämna lokalerna i slutet av 
2020. Pensionärsrådet konstaterar att det blir en nettoökning om 9 nya platser i och med 
Ljuskällans ombyggnad vilket är bekymmersamt utifrån behoven i Ystad. Det står ett 30-tal 
enskilda i kö för en plats inom särskilt boende. 
 
Det finns i planeringen med ett helt nytt boende i Trädgårdsstaden om 54 platser. I ursprunglig 
tidsplan skulle detta stå klart 2021/2022 men investeringsstopp har försatt planerna på vänt. 
Pensionärsrådet lyfter fram att det borde vara intressant för kommunen att undersöka andra 
boendeformer, tex. Luleåmodellen, för att minska efterfrågan på särskilt boende. 
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Ordföranden i nämnden framför att konsult Erika Hult har fått i uppdrag att analysera de 
långsiktiga behoven av boenden. Förvaltningen tog 2017 fram utredningen ”Långsiktigt behov av 
lokaler och boenden 2017”. De framtida behoven rapporteras också genom årsredovisningen. 
 
Budgetunderskott 
Pensionärsrådet har ställt en fråga om hur budgetunderskottet har uppstått och vad som görs för 
att åtgärda det. 
Christian Persson framför att det finns många olika svar på den frågan. Den politiska ledningen i 
Ystad avser att arbeta med förändringar i syfte att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som 
möjligt. Kostnaderna har ökat mycket på grund av personalbehov inom äldreomsorgen och att 
Individ- och familjeomsorgen har haft många placeringar av barn som far illa under de senaste två 
åren. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal samt SIP 
Pensionärsrådet har ställt frågan om hur långt man har kommit beträffande det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet med Region Skåne. Åsa Lundberg, MAS, har uppgett att kommunens egen 
organisation är riggad för att möta avtalet men att regionen ännu inte nått hela vägen fram. 
Svårigheten för regionen finns bl.a. i svårigheterna att rekrytera läkare och sjuksköterskor. 
 
En fråga har också ställts om huruvida det finns ett fungerande SIP i Ystad (samordnad individuell 
planering). Svaret är att det finns en väl inarbetad rutin och personalen har fått utbildning. 
 
Seniorernas hus 
Pensionärsrådet lyfter fram att det finns oklarheter vad gäller avgiftsbelagda aktiviteter på 
Seniorernas hus. Avgifter får endast ta ut för faktiska kostnader vid cirkeln såsom materialkostnad 
eller föredragningsarvode. En förening har dock tagit betalt via cirkeln från deltagare trots att 
kostnaden till viss del handlat om specifika utbildningar för personalen. Denna kostnad ska inte 
belasta besökarna till Seniorernas hus. Verksamheten har uppmärksammat situationen och 
kommer att kommunicera reglerna med personal och föreningar för att det ska bli lika för alla. 
Pensionärsrådet tar också upp; behov av fler parkeringsplatser utanför Göken och att ytterdörren 
låses framåt kvällen då obehöriga annars kan komma in på kvällstid. 
 
Framtida möten 
Dan Kjellsson, förvaltningschef, framför att det är Social Omsorgs önskemål att 2020 års möten 
hålls med tre fasta representanter från Pensionärsrådet. Pensionärsrådet framför att detta kommer 
att avgöras vid föreningens årsmöte i början av mars. Möten under 2020 kommer att hållas den 2 
mars, 18 maj, 14 sept och 9 nov. 
 
Pensionärsrådet önskar att minnesanteckningarna även finns tillgängliga på internet. 
  
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


