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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2021-11-22 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Christer Sterning, Anki Sædén, Bingo Olsson, K-H Linde 

 
Socialnämnden:  Anne Olofsdotter, ordförande, Fredrik Roxenius, 1:e vice ordförande, 

Riccard Axtelius, ers 2:e vice ordförande 
Social Omsorg: Enhetschef för kansli Jenny Blom, utredare Erika Hult,  

verksamhetschef Ajsela Music, från arbetsgruppen mot våld i nära 
relationer Kristina Malmbjörk och Eva Nilsson 

 
 
Social Omsorgs arbete mot våld i nära relationer 
Eva Nilsson, vuxenenheten och Kristina Malmbjörk, hemtjänsten presenterar Social Omsorgs 
arbete rörande våld i nära relationer. I våras tog socialnämnden beslut om en strategi som nu 
förvaltningen arbetar utifrån. Ett trettiotal anställda har fått särskild utbildning för att kunna bli 
nyckelpersoner som kan sprida kunskap på sina arbetsplatser. 
Anki Sædén, YPR, framför att hon gärna vill delta i den arbetsgrupp inom Social Omsorg som 
arbetar med frågan. Kristina och Eva svarar att de tar frågan med sig och återkommer till 
pensionärsrådet. 
Anne Olofsdotter berättar att det inom kommunen pågår ett samverkansprojekt, BUSO, varifrån 
det kommer att ansökas om pengar från den sociala investeringsfonden för insatser i Ystad rörande 
våld i nära relationer. Initiativet har kommit från en tvärpolitisk grupp i Ystad. 
Pensionärsrådet ställer frågan om kommunen övertagit det program som fanns inom 
Kriminalvårdens frivård. Eva svarar att så inte är fallet, kommunen har ett eget upparbetat 
program som riktar sig till förövare. 
 
Framtidens äldreboende 
Erika Hult, utredare, går igenom en prognos över behovet av platser inom särskilt boende i 
framtiden och om de byggplaner som finns. Ljuskällan kommer att få en tillbyggnad med 27 
platser som beräknas vara färdiga sommaren 2023/slutet av 2023. Projektplan för Ljuskällan finns 
på ystad.se/ljuskallan.  
Därefter planerar kommunen för ett nytt särskilt boende i Trädgårdsstaden om 56 platser. Detta 
beräknas kunna stå färdigt 2024/2025. 
Det kommer behövas ytterligare platser innan år 2030. Kommunen har börjat undersöka om det 
eventuellt skulle vara möjligt att bygga ut Vigavägens äldreboende. Inga beslut är tagna ännu. 
 
Hörselvård inom Social Omsorg 
Inom Hälsa, vård och omsorg finns 50 hörselombud som får utbildning i hörselvård genom ett 
samarbete med AudioNova. Verksamhetschef Ajsela Music framför att kompetens inom 
hörselvård ska finnas i kommunens organisation och att detta är något som kommer ingå i 
kompetensutveckling framåt. 
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Frågor från Pensionärsrådet 
Pensionärsrådet har ställt frågan om det kommer dras in fiber till äldreboendena. Erika Hult tar 
frågan med sig och kommer att återkomma till pensionärsrådet via e-post. 
På frågan om hur förvaltningen arbetar med kön till särskilt boende svarar Ajsela Music att de som 
står i kön får utökad hemtjänst efter sina behov. Ystad har en dialog med grannkommunerna om 
platser inom särskilt boende. När någon erbjuds en plats i en grannkommun kan de välja att 
samtidigt stå kvar i kön till Ystad. Vid en eventuell flytt står kommunen för kostnaden. 
Pensionärsrådet vill få en återrapport om vad som hänt med Träffpunkten. Vi återkommer till 
frågan vid nästa möte. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


