Protokoll

Samverkansgruppen – Ystad Tillgänglighetsråd och Ystad Pensionärsråd
Protokoll från samverkansmöte nr 3
Datum: 2018-09-17
Närvarande:
YTR:
YPR:
Socialnämnden:
Social Omsorg:

Leif Nielsen, Agne Persson, Göte Persson
Knut Sigander, Ulla-Britt Persson, Bingo Olsson, Anita Lundberg,
Åsa Ehrlin
Roger Jönsson, ordförande (S), Bo Sterner, andra vice ordförande, (M)
förvaltningschef Dan Kjellsson, områdeschef för särskilt boende
Therese Lindström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Lundblad,
samt enhetschef för kansli Jenny Blom

11 § Undernäring inom äldreomsorgen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Lundblad föredrar om hur situationen vad gäller
undernäring ser ut i Ystad kommun. Frågan har kommit upp utifrån en tidningsartikel i våras som
påtalade att en viss procent var undernärda. I patientsäkerhetsberättelsen som lades fram i mars
2018 framkom att 60 % befinner sig i riskzonen för att bli undernärda av de brukare som bor på
särskilt boende eller som får vård genom hemsjukvården. Den andel som beräknas vara
undernärda är 13-15 %. Det finns ett mörkertal för de som inte har kontakt alls med Hälsa, vård
och omsorg.
Social Omsorg har anställt en dietist för att förbättra maten för de äldre.
Bingo Olsson framför att förvaltningen borde fråga de äldre vad de vill ha att äta. Therese
Lindström svarar att på särskilt boende finns den dialogen vad gäller frukost och kvällsmål.
Knut Sigander frågar hur rutinen ser ut för när ett biståndsbeslut ska verkställas i organisationen.
Knut Sigander har fått signaler om att det kan ta lång tid innan ett beslut blir verkställt. Therese
Lindström svarar att beslut verkställs snabbt sedan de blivit inlagda i Social Omsorgs
verksamhetssystem. En mer detaljerad rutinbeskrivning kommer att tas upp på nästa möte.
12 § Rapport om hur sommaren har varit
Förvaltningschef Dan Kjellsson föredrar om hur verksamheterna har klarat av sommaren. Till
skillnad mot tidigare år har det 2018 inte varit några problem att hitta sommarvikarier till alla
verksamheter. Det varma vädret har föranlett att hemtjänsten har fått prioritera om bland
insatserna för att möta behoven. Det har i Ystad inte förekommit några sjukhusinläggningar av
brukare till följd av vätskebrist.
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13 § Kösituationen till särskilt boende
Det har sedan hösten 2017 varit kö för att få en plats på särskilt boende efter biståndsbeslut. Under
flera år dessförinnan hade kommunen överkapacitet på platser. I september i år består kön av 29
personer. Ungefär hälften av dessa har blivit erbjuden en plats men tackat nej.
14 § Övriga frågor
Knut Sigander ställer frågan om Socialnämnden har fattat beslut kring möjligheten till förenklat
bistånd utifrån den nya lagen. Dan Kjellsson svarar att biståndshandläggarna har fått ett
utredningsuppdrag i frågan som kommer att tas upp till nämnden när den är klar.
Pensionärsrådet framför att rådet vill få möjlighet att boka möteslokaler på Seniorernas hus för
slutna möten. Förvaltningen kommer att återkomma om svar på frågan.
_________
Vid protokollet

Justeras:

Jenny Blom

Åsa Ehrlin
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