YPR
Protokoll från Rådsmöte den 23 maj 2017
Plats: Seniorernas Hus, Löderupsgården, Fabriksgatan 7, Löderup.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
Ann-Sofie Dahlström på Löderupsgården inledde med en kort presentation av Seniorernas Hus och
ville gärna ha våra synpunkter på vad Seniorernas Hus i såväl Ystad som Löderup ska syssla med.
Målsättningen är ju att skapa en gemenskap för såväl besökare som boende. Därefter inleddes
Rådsmötet.

§1

Knut Sigander hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Åsa Ehrlin
ropade upp ledamöterna och prickade av de som var närvarande samt noterade uppgift om
körersättning.

§2

Den till mötet utsända dagordningen godkändes.

§3

Eva Borgquist och Bo Strid valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

§4

Föregående mötesprotokoll, två årsmötesprotokoll den 21 mars 2017 kunde godkännas och
läggas till handlingarna.

§5

Hemsidan: Knut Sigander informerade om att vi nu har fått ett organisationsnummer –
802508-8108 – och att vi därmed har kunnat skaffa en ny hemsida. Den nya hemsidan har
följande adress: http://www.ypr-ystad.se/
Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att vara i bruk till hösten, men redan nu går det
att gå in och titta hur det är tänkt att den ska se ut. Information kommer att läggas in
efterhand som alla moduler blir klara. Ansvariga för inlägg på hemsidan blir Knut och Åsa.

§6

Rapporter: Knut redogjorde för sitt möte med kommundirektören Jonas Rosenkvist, som han
upplevde som positivt. Jonas Rosenkvist ska återkomma med besked så snart politikerna blivit
informerade. Knut har också, via mail, kontaktat Kent Mårtensson för att avtala tider för
möten med socialtjänsten och samhällsbyggnadsnämnden till hösten. Kent Mårtensson har
bett att få återkomma, då han för tillfället har mycket att göra just nu.
Ulla-Britt Persson och Anita Lundberg läste upp protokollet från mötet med
Samverkansgruppen. Protokollet bifogas. Nedanstående kommentarer gjordes:
Kurt-Åke Linde framförde att det är en missuppfattning att han är kritisk till Skånetrafikens sätt
att hantera färdtjänsten. Huvudfrågan gäller: Vem får färdtjänst och vem får inte färdtjänst.
Skånetrafiken sköter ju även beviljandet av färdtjänst och Kurt-Åke undrar vilken kompetens
Skånetrafiken har för att kunna bedöma vem som är i behov av färdtjänst. Kurt-Åke menar att
det i slutänden är kommunen som bär detta ansvar. Kurt-Åke vill ha en uppföljning av detta så
att man får svar på frågorna:
 Vilken kompetens finns inom Skånetrafiken
 Av vilka orsaker får vissa brukare avslag på sin ansökan

§17 i protokollet angående antalet deltagare i samverkansmötena kommenterades också. Vår
(YPR:s) utgångspunkt är att det ska vara olika personer vid olika möten beroende på
kompetens och frågornas art.
Bingo Olsson menade att det tidigare Brukarrådet hade fungerat bra, men att det sedan ett år
tillbaks inte längre är aktivt. På samverkansmötet var inte ens Vård- och Omsorg med. Bl.a.
läkemedelsgenomgången diskuterades och Kurt-Åke informerade om att
läkemedelsgenomgång görs numera vid varje förändring i boendet, vilket kan bli flera gånger
per år. Bingo tycker inte att det räcker, utan att man också måste vara klar över hur olika
mediciner interagerar och hur de påverkar de äldre. Som exempel nämnde han att
vattendrivande tabletter kan leda till uttorkning. Knut flikade in att Yngve Gustavsson, som var
i Surbrunnsparken för inte så länge sedan och dessutom framträff i TV, är mycket engagerad i
just denna fråga.
Kurt-Åke tog upp frågan om det nya Hälso- och Sjukvårdsavtalet och Knut svarade att det är så
nytt, så vi behöver bjuda in någon som kan redogöra för hur det är tänkt att fungera.
§7

Besök av företrädare för Skurups kommunala pensionärsråd.
YPR hade bjudit in Kerstin Löfström och Gerd Olsson från Skurups KPR, som berättade om hur
deras KPR fungerar. Man har sedan 1980-talet haft ett KPR där Kerstin Löfström är ordförande,
vilket ju inte är helt vanligt! (Oftast är det ju en person från kommunen som är ordförande,
men så är alltså inte fallet i Skurup). Till protokollet bifogas ”Reglemente för samverkan” samt
en sammanställning av hur man arbetar.
I samband med denna presentation framförde Bingo Olsson att vi påpekar för Ystads Kommun
att man får utskrifter på olika objekt i stället för att bara få dem som bilagor till mail.
Fikapaus med färdigbredda smörgåsar och kaffe/te!

§8

Skall vi verka för att kommunalt pensionärsråd i Ystad?
Knut Sigander inledde med att berätta att det inte finns någon lagstiftning om att varje
kommun måste har ett kommunalt pensionärsråd och att Ystad är en av 8 kommuner i landet
som inte har ett KPR. Skurup är lite unika med ett KPR som leds av pensionärsorganisationen.
Knut vill att vi (YPR) kommer till skott med ett KPR för att få ett organiserat sätt att få ta del av
/ delge information i ärenden som rör oss äldre. Sedan lämnades ordet fritt och här kommer
en kortfattad sammanställning av de olika synpunkterna.
Bo Strid meddelar att PRO Köpinge upp den 30/6 2017 pga att ingen vill ställa upp i styrelsen.
Karl Gustaf Olofsson: Låt oss gå vidare med att verka för ett KPR. Låt oss vara vakna.
Kjell-Åke Mohlin: Börja förhandla med kommunen. Ta upp diskussionen NU!
Eva Borgquist: Hänvisa våra politiker till Skurups KPR som ett bra exempel, ev. Kristianstads
KPR också.
Bingo Olsson: KPR är centralstyrt. YPR måste bli bättre på att bestämma vad vi vill ha.
Britt-Marie Palmé: Ska vi göra upp en plan för hur vi vill ha det?
Bingo Olsson: Vi kan väl komma överens med kommunen om ett reglemente.

Kurt-Åke Linde: Varje nämnd har ständigt möten och skickar ut en dagordning till alla som står
på sändlistan (Byalagen). Ren information om vad som är på gång. Hur kommer vi till tals?
Byalagen träffar kommunen 4 ggr per år.
Gert Andersson: Hur var det på Anders Ranstams tid?
Bingo Olsson: När Gudrun Wikforss var med i YPR så gick hon direkt till de olika nämnderna
när det var någon fråga som YPR ville ta upp. DÅ fungerade det bra.
Eva Borgquist: När jag gick med så var både Kent Mårtensson och Kristina Bendz med på YPRmötena. Men pga en massa ”tjafs” så kom de inte längre på mötena.
Bingo Olsson: När jag satt med så skickade jag datum för Rådsmötena till kommunalrådet och
oppositionsrådet.
Anita Lundberg: Det är politikerna som har det slutliga avgörandet i frågorna. Våra frågor ska
ställas till politikerna så får de komma och svara på våra frågor.
Karl Gustaf Olofsson: Ingenting händer när politikerna är med! (har inga pengar, lovar mer än
man kan hålla).
Knut Sigander: Vi måste ha ett reglemente som styr samarbetet!
Eva Borgquist: Kan vi inte bjuda in kommunalråd och oppositionsråd och höra hur vi kan
etablera en fungerande relation mellan dem och oss?
Här avslutades diskussionen och mötet beslutade att:
 Uppdra åt styrelsen att begära möte med kommunledningen för att etablera
samarbetsformer mellan pensionärsråd/kommunen. Vi vill ha ett reglemente som reglerar
detta så att kommunen inte bara plockar bort t.ex. Brukarrådet, när de inte längre är med.
Vidare beslutades att:
 YPR ska bjuda in såväl kommunalråd som oppositionsråd till vårt nästa Rådsmöte den 29/8
på Bellevuehemmet i Ystad.
§9

Övriga frågor: Kurt-Åke Linde tog upp frågan om varför Region Skåne inte har samma system
som finns i Stockholm när det gäller information om hjärtstartare. Kommunen måste ta fram
en förteckning över var någonstans det finns hjärtstartare i Ystad. Åsa Ehrlin menade att det
ska finnas ett nationellt register över alla hjärtstartare. Hur får man tag på det?

§ 10 Då inget annat fanns på dagordningen tackade ordförande för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Ehrlin
Åsa Ehrlin, sekr.

Knut Sigander, ordf.

Eva Borgquist

Bo Strid

Så här arbetar Skurups KPR

I slutet av 1980-talet beslutade kommunfullmäktige att etablera ett kommunalt
pensionärsråd. Det är pensionärsorganisationerna som bestämmer vilka som ska ingå i
rådet. Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses inom rådet.
Man har 4 möten/år med politikerna, ordförande och tjänstemän från Individ- och
Omsorgsberedningen (IOB).
KPR består av 21 ledamöter från pensionärsorganisationerna (12 ordinarie och 9 ersättare).
Samtliga ledamöter kallas till alla möten.
Inför mötena med politikerna har man s.k. förmöten, där kommunen bjuder på smörgås.
Kallelse till förmötet ombesörjs av kommunen och distribueras till alla deltagare i KPR. Man
har då listat vilka frågor man vill ta upp på KRP-mötet.
Gerd Olsson visar här en hel del dokument man får när det gäller t.ex. byggnationsplaner.
KPR är remissinstans för alla detaljplaner. Det är mycket arbete med att sätta sig in i dessa.
KPR yttrar sig över bl.a. kostplaner, cykelvägar m.m.
En arbetsgrupp bestående av Kerstin, Gerd och sekreteraren tar upp frågor innan förmötena
Kommunalrådet, 2 politiker från IOB samt tjänstemän brukar föredra ämnena.
Man har därvid möjlighet att ta upp och diskutera olika frågor.
När det gäller rena äldrefrågor så är det oftast dessa som KPR får ta del av sist.
KPR har timarvode vid mötena med kommunen. En tjänsteman på kommunen för protokoll,
skickar ut kallelser och gör utskick. En person på kommunen bokar in alla gäster som ska
presentera olika frågor som kommit som förslag från KPR.
För 3 år sedan startade man ett Brukarråd. 6 pensionärer träffar personal från de två
vårdcentralerna i Skurup (en inom landstinget och NOVA som är privat) och tar upp frågor
som bemanning, helgöppet, sommarstängning etc. På Skurups Vårdcentral har man ny
verksamhetschef från 1/3-17 och det verkar fungera bra. Man träffas 2 ggr/termin. Man
bjuder in olika chefer som finns i verksamheten.
Med KPR och Brukarrådet får man en helhetsbild över allt. Kommunen lägger dessutom ut
alla protokoll på nätet så att alla kan läsa vad som förevarit.

