Protokoll fört vid styrelsemöte med Ystads Pensionärsråd (YPR) den 11 april 2017.
Närvarande: Knut Sigander, Åsa Ehrlin, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson, Anita Lundberg och
Ing-Britt Henningsson.
1.

Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt beslutsmässigt.

2.

Den förslagna dagordningen godkändes.

3.

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna

4.

Hemsidan: Knut har den 3/5 skickat in alla uppgifter till Skatteverket i Västervik för att erhålla
organisationsnummer, så att YPR hemsida kan komma igång. Vid dagens möte hade han ännu
inte fått något besked från Skatteverket.

5.

Ekonomi: Ing-Britt Henningsson redovisade det aktuella beloppet på bankkontot – 12 195 kr.
Ansökan om kommunbidrag (33.000 kr) har skickats in och Åsa informerade om att hon den 13/4
personligen överlämnat ett kuvert i receptionen på Socialkontoret med kompletterande
uppgifter. Trots detta har Jenny Blom hört av sig och påstår att hon inte fått in
årsmötesprotokollen!!!

6.

Knut rapporterade från mötet den 26/4 med kommundirektören Jonas Rosenkvist, ett möte som
han upplevde som positivt och trevligt. I detta möte deltog också Anki och Ing-Britt från YPR samt
Dan Kjellsson (Socialnämnden) och Sofia Öreberg (Samhällsbyggnadsnämnden). Mötet kunde
enas om att man träffas 2 ggr per termin. Jonas Rosenkvist har lovat återkomma till Knut så snart
politikerna är informerade och har fått säga sitt om förslaget till samarbetsformerna. Dock verkar
det som att politikerna inte är intresserade av ett KPR. Man fick också intrycket av att YPR ansågs
jobbiga att arbeta med då YPR tagit upp detaljfrågor som inte hör hemma vid dessa tidigare
möten och att man därför inte är så positivt inställd till YPR.
Anki: Inför kommande rådsmöten bör respektive förbund ha förankrat de frågor som ska upp på
Rådsmötena, så att man är enig i sin ståndpunkt när frågorna diskuteras på Rådsmötena.
Bingo: När YPR lämnar in förslag till Socialnämnden/Samhällsbyggnadsnämnden så tas de inte
upp av kommunen, men om samma förslag kommer in som ett medborgarförslag så svarar man
direkt på det. Som exempel nämnde Bingo fria bussresor för medborgare över 75 år. Det förslaget
har sitt ursprung i YPR, men först när det kom in som medborgarförslag så agerade kommunen
och tog beslut.
Vid höstens första Rådsmöte den 29/8 kommer vi att bjuda in kommunrepresentanter som får
berätta om hur kommunen fungerar.

7.

Vid samverkansmötet den 4 maj deltog Ing-Britt, Ulla-Britt, Anki, Anita och Inga Dagberg från YPR
och Dan Kjellsson, Jenny Blom och Roger Nordström från kommunen samt 3 personer från
tillgänglighetsrådet. Dessutom deltog Kurt-Åke Lindhe i egenskap av motionär om
Färdtjänstreglerna.
Inför detta möte hade följande frågor lämnats in för besvarande:
Färdtjänst i Skånetrafikens regi:





När är avtalet tecknat och hur länge gäller det?
Vad är orsaken till att Skånetrafiken fick ta över besluten om färdtjänst?
Vem äger frågan?
Hur fungerar det? (Dåligt). Hur hanterar man integriteten och sekretessen?
Avtalet är tecknat 2010 med 23 av 33 kommuner i Skåne, varav Ystad är en av de 23. Avtalet har
en 2-årig uppsägningstid, ingen uppföljning sker av hur avtalet efterlevs. Vid dagens möte fick vi
inga svar på någon av de frågor som ställts, varför vi krävde att de skulle besvaras vid nästa
samverkansmöte.

Kommunrepresentanterna begärde att endast 3 deltagare från YPR skulle få vara med vid
framtida samverkansmöten, vilket är lite konstigt eftersom YPRs tidigare AU (bestående av fem
personer) alltid deltagit i dessa möten utan att någon tagit illa upp. Vi får avvakta och se hur detta
kan hanteras i fortsättningen.
Anki framförde att det är viktigt ur folkhälsoperspektiv att man verkligen ser över hur man
planerar gång/cykelvägar i kommunen. Som det är nu så ska gående, cyklister, elcyklister och
permobiler samsas om förhållandevis smala trottoarer/vägar och det kan bli stora
trygghetsproblem i trafiken om man inte avsätter tillräckligt breda trottoarer/vägar för denna typ
av trafikanter.
Behovet av Äldrelots kvarstår. Första gången det väcktes av YPR var 2010, men sedan dess har
ingenting skett. Det är kanske så att även detta förslag måste komma in som medborgarförslag
för att något ska hända! Från kommunens sida har man antytt att Boel Nordin som idag ansvarar
för anhörigstödet, skulle kunna anlitas även som Äldrelots, men det är YPR helt emot eftersom
Boel Nordin redan nu har tillräckligt mycket att göra.
Kommunens MAS – Åsa ?? – informerade om nya regler vad gäller genomgång av medicinering av
äldre som bor i kommunens olika vårdboenden. Det är ansvarig läkare som ska gå igenom
medicineringen. Problemet är dock att det förekommer överförskrivning av läkemedel, då det
endast är apoteken som har tillgång till en fullständig läkemedelslista för respektive
patient/vårdboende. Så det är svårt för läkaren att få en fullständig och komplett bild av vilka
mediciner den vårdboende verkligen har.
Inför nästa möte med samverkansgruppen ska kallelse skickas ut två (2) veckor innan mötet. Tre
(3) veckor innan mötet ska Tillgänglighetsrådet och YPR skicka in sina frågor som ska tas upp på
mötet.
Noterades att det saknas en hjärtstartare på Seniorernas Hus (Göken). Vem har ansvaret för alla
hjärtstartare som finns i kommunen? Åsa E menar att det finns ett nationellt register över alla
hjärtstartare och att det är via det registret man kan få veta var hjärtstartarna finns.
8.

Vid nästa Rådsmöte den 23/5 är huvudfrågan: Ska vi verka för ett KPR?
Gerd Olsson och Kerstin Löfström från Skurups KPR har bjudits in till den 23/5 och kommer att
berätta om hur KPR fungerar i Skurup. Ulla-Britt tar hand om besökarna.
Åsa tar fram en närvarolista med uppgift om vem som ska ha kilometerersättning.
Rådsmötet den 29/8 förläggs till Bellevuehemmet. Anki bokar lokalen.
Rådsmötet 7/11 är ännu inte bestämt var det ska hållas.

9.

När det gäller studiedagarna, så beslöt mötet bordlägga den frågan till hösten.

10.

Då inga andra frågor fanns att diskutera, avslutades mötet.

Vid protokollet:

Åsa Ehrlin
Åsa Ehrlin, sekr.

Justeras:

Knut Sigander, ordf.

