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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2022-09-12 
 
Närvarande:  
YTR:   Sven-Åke Yngve, Leif Nielsen, Agne Persson,  
YPR:  Anki Saedén, Kurt-Åke Lindhe, Åsa Ehrlin 

 
Socialnämnden:  Anne Olofsdotter, ordförande, Tommy Persson, ledamot, Lilian Borén, 

ledamot  
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Elin Persson, förvaltningskoordinator, 

Erika Hult, administrativ chef 
 
 
Seniorernas hus 
Dan Kjellsson informerar om lägesstatus gällande drift av Seniorernas hus, där det tidigare 
föreslagits att Pensionärsföreningarna kunde ta över samordningen av innehållet mot ett högre 
bidrag. Alexandra Knöös (områdeschef hemtjänst) har fått i uppdrag att under hösten ta fram 
underlag för att styrka vilken drift det handlar om, i dialog med YPR. Beslut om hur Seniorernas 
hus ska drivas tas först när förvaltningen presenterat underlaget.  
 
Diskussion kring matservering på Göken förs. Det råder otydlighet i kommunikation gällande 
matsalens drift. Då det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för avtalet behöver frågan 
utredas vidare.  
 
Information om budget 2023 
Dan Kjellsson informerar att budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 ska beslutas av 
Socialnämnden i september och av kommunfullmäktige i november. Det ekonomiska läget för 
kommunen är generellt dystert inför 2023 och nämnden ska lämna in effektiviseringsmöjligheter 
motsvarande 2%. Social Omsorgs nettobudget för 2023 omfattar ca 750 mkr och innehåller bland 
annat budget för volymökningar motsvarande ca 8,3 mnkr inom äldreomsorgen. Nämnden äskar 
driftsmedel för nytt gruppboende på regementet, 10 mnkr, och tillägg i driftsmedel för Ljuskällan, 
4 mnkr, samt medel för ökade kostnader för ett antal andra nya lokaler. Generella statsbidrag har 
inkommit för insatser som verksamheterna genomfört, bland annat för att minska antalet 
timvikarier och höja bemanning av sjuksköterskor. 48,8 mnkr har tillfallit Ystads kommun och 
nämnden har äskat 30 mnkr av dessa. Vidare har även ett generellt statsbidrag för att det ska finnas 
fast omsorgskontrakt inkommit om 2 mnkr, vilken är förenat på krav på utbildning.  
Återkoppling och redovisning av budget kommer ske efter beslut är fattat. Budgetskrivelsen läggs 
då till handlingarna.  
 
Byggprojekt särskilt boende 
Erika Hult föredrar om pågående byggprojekt gällande särskilt boende.  
Tillbyggnaden på Ljuskällan är pågående och ska enligt bedömning hålla tidsplanen att vara färdigt 
sommaren 2023, med planerad inflyttning efter sommaren. Därefter påbörjas process att 
iordningställa i de befintliga lokalerna, bland annat golv i gemensamma ytor.  
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Planering av Trädgårdsstaden är i gång och ska byggas av Ystad Bostäder, som ska sätta ihop en 
projektgrupp där Social omsorg ska vara representerade. Tidsplanen är just nu okänd men 
förväntas starta under hösten, återkommer med uppdaterad information.  
Vigavägen planeras med preliminär inflyttning år 2028, process startar med detaljplan. Fortlöpande 
information kommer fortsätta.  
 
Pensionärsrådet lyfter att de vill vara delaktiga i projekt likt dessa genom KPR. Erika svarar att det 
är möjligt genom dialogmöten. Tillgänglighetsrådet lyfter också att de vill bli delaktiga i god tid för 
att kunna lämna synpunkter. Anne menar att nästan inga beslut fattas utan hänsyn till remissvar 
från råden. 
 
Dan Kjellsson informerar om att Socialnämnden ska ta beslut gällande ny upphandling av 
entreprenör för drift av Vigavägen.  
 
Civil beredskap inom äldreomsorgen 
Erika Hult informerar om läget gällande kommunens arbete kring civil beredskap. Det genomförs 
nu en inventering och förvaltningen diskuterar hur kommunikationen till medborgare gällande 
beredskap ska ske på bästa sätt. Beredskap på särskilda boenden har verksamheten en stor styrning 
av, men hemtjänsten är mer utmanande. Förvaltningen vill därför genomföra en 
informationskampanj i samband med krisberedskapssveckan i september (v.39) för att höja 
medvetandet, kunskapen och beredskapen hos brukare/medborgare. Förvaltningen behöver se 
över hur det strategiska arbetet på övergripande nivå gällande beredskap ska utformas. Erika 
uppmanar Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet att också lyfta frågan kring vikten av beredskap 
i sina forum för att nå ännu fler. Anki, YPR, lyfter vikten av att det finns tillagningskök på orterna i 
kommunen så att mat kan beredas och levereras utan transport.  
 
Övriga frågor/information  
Anki, YPR, berättar om en incident gällande beslut om hjälpmedel vid färdtjänst, där en person 
nekats hjälpmedel och har uppfattningen om att beslutet inte går att överklaga. Anne informerar att 
det inte är ett beslut som tagits i socialnämnden. Troligtvis har ett missförstånd skett och att det är 
Skånetrafiken/Region Skåne som är ansvariga för denna biståndshandläggning.  
 
Sven-Åke, YTR, presenterar idén om att göra ett studiebesök på någon kommun som jobbar väl 
med tillgänglighetsfrågor.  
 
Anki, YPR, informerar att hon ska delta i en kurs om våld i nära relationer den 13 oktober som 
anordnas av kommunen, och ska återkoppla på nästa möte.  
 
Nästa möte 21 november 10.00-12.00  
 
Vid anteckningarna 
Elin Persson 


