Protokoll fört vid styrelsemöte med Ystads Pensionärsråd (YPR) den 29 augusti 2017.
Närvarande:

Knut Sigander, Åsa Ehrlin, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson.

Frånvarande: Anita Lundberg och Ing-Britt Henningsson.
1.

Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Dagens styrelsemöte var avsett att behandla synpunkterna på Seniorernas Hus i Löderup och Ystad.

3.

Knut/Åsa inledde med ett kort referat från gårdagens möte med kommundirektör Jonas
Rosenkvist. Man är överens om att kommunens representant deltar vid årsmötet 13/3 2018 samt
vid Rådsmötet den 7/11 2017. I övrigt ska man ha 3 möten årligen vardera med Socialnämndens
resp Samhällsbyggnadsnämndens presidier (Ordf .+ 1:e v.ordf. + 2:e v.ordf. +förvaltningschefen).
Mötena förläggs företrädesvis på tisdagar, men YPR är flexibla beroende på politikernas agenda. Till
att börja med ska resp förvaltningschef kontakta Knut för förslag till mötesdatum. Vid första mötet
ska bestämmas hur kallelse, agenda och minnesanteckningar ska administreras. Innan första mötet
bör YPR gå in på kommunens hemsida och titta på de senaste protokollen för att få en uppfattning
om vilka ärenden som är aktuella. Viktigt att mötena behandlar övergripande frågor inom resp
förvaltning. Som förberedelse inför mötena ska YPR ha egna förmöten och bestämma vem som ska
vara föredragande från YPR i resp fråga. Knut håller i den ”hårda gruppen” och Bingo i den ”mjuka
gruppen”.
Åsa och Anki ska återkomma med förslag till studiebesök på något äldreboende i Skåne vid nästa
styrelsemöte.

4.

Därefter övergick mötet till att behandla synpunkterna på Seniorernas Hus. Här deltog:
Verksamhetsledare Cecilia Ekelund, Seniorernas Hus, Ystad (nedan kallad ”Göken”).
Verksamhetsledare Ann-Sofie Dahlström, Seniorernas Hus, Löderup
Enhetschef Kristin Johansson, Löderupsgården
Knut inledde med en presentation av YPR som har fått en nystart sedan årsmötet och vars
rådsmedlemmar är engagerade i verksamheten.
Cecilia och Ann-Sofie inledde med en presentation av nuläget på de båda Seniorernas Hus och vilka
förutsättningar som gäller idag.
Ann-Sofie är mycket nöjd med hur allt fungerar i Löderup, och har mellan 40-50 aktiviteter per
månad och 400-500 besök per månad, varav ca ett 80-tal är spontanbesökare. De aktiviteter som
drar mest besökare är Onsdagsträffen, gymnastiken och stavgång. I Löderup tar man dessutom
emot SPF Österlen, som håller en del styrelsemöten och andra möten där, utan krav på att de
måste vara öppna för allmänheten. Det enda problemet som finns just nu är begränsningen av
parkeringsplatser för besökarna. Det finns en gräsyta vid Lindholms El som skulle kunna göras om
till parkeringsplatser för de som arbetar på Löderupsgården och på så sätt frigöra ett antal
parkeringsplatser vid entréerna till Seniorernas Hus. Denna mark ägs av Ystads Kommun.

Cecilia har inte samma positiva erfarenheter av ”Göken”. På ”Göken” är det framför allt kontraktet
med personen som driver restaurangen som inte efterföljs. Enligt kontraktet ska restaurangen hålla
öppet 09.00 – 16.00, men oftast är öppettiderna begränsade till ca 11.30 – 14.30. Ett problem är att
även under de tider restaurangen inte är öppen får Cecilia inte själv ordna kaffe/bröd till besökare
eller aktiviteter.
Antalet besökare varierar från 450-1300 per månad, exkl spontanbesökare. Man har ca 50-100
aktiviteter per månad. De föreningsdrivna aktiviteterna som besöks av ungefär 2/3 av antalet
besökare, är oftast terminsbundna, vilket också påverkar besöksantalet. Underhållning drar ofta
många besökare, medan de dagliga aktiviteterna – som inte drivs av föreningarna – är svåra att få
besökare till. Generellt är det de ”gamla” aktiviteterna som rullar på medan det är svårt att skapa
nya aktiviteter. Lokalerna på ”Göken” är flitigt utnyttjade, men Föreläsningssalen (f.d. Slöjdsalen)
ofta är ledig. Hörsalen (på hörnan) är ledig endast fredag e.m. samt helger. A-salen är delvis
tillgänglig.
Vad kan då göras för att utveckla verksamheten på framför allt ”Göken”?
När de olika förbunden som ingår i YPR har månadsmöten ska man informera om Seniorernas Hus
och den verksamhet som bedrivs där, för att locka dit fler besökare.
SPF kommer att ta upp frågan i sin programkommitté för att se om det finns någon typ av aktivitet
– öppen för alla - som kan förläggas på ”Göken”.
Undersöka möjligheten att kunna förlägga styrelsemöten till ”Göken”.
Se till så att kontraktet med restauratören hålls och att uppföljning av detta görs regelbundet.
Bättre utnyttjande av ”hörnrummet”.
Det är också viktigt att ta upp frågan om Hemtjänstens tillhåll i ”Göken” med tanke på
nyckelförvaring, medicinlager m.m. Dessutom kan man konstatera att det ofta står bilar med
halvljus och motorer igång utanför entrén vid olika tidpunkter på dygnet (även nattetid), vilket
upplevs som störande för boende i närheten av ”Göken”. Det saknas också parkeringsplatser i
närheten av ”Göken” och de som tidigare fanns mitt emot entrén är till största delen uthyrda av
kommunen eller använda av de som arbetar på ”Göken”. Närmaste parkering är därför den bakom
Arenan, vilket gör det svårt för många besökare att ta sig till Seniorernas Hus. Vid busshållplatsen
på Petrigatan, finns inte heller något övergångsställe, vilket skulle behövas för att slippa gå tillbaks
till befintligt övergångsställe vid Mariagatan eller Fridhemsgatan.
Kommande styrelsemöten:
12/9 kl. 09.30 Förslag från Åsa att detta förläggs till ”Göken” med efterföljande lunch
10/10 kl. 09.30 på Korsvirket. Åsa och Anki har meddelat att de inte närvarar pga utlandsresa
14/11 kl. 09.30 på Korsvirket.
5.

Då inga andra frågor fanns att diskutera, avslutades mötet.

Vid protokollet:
Åsa Ehrlin, sekr.
Justeras:
Knut Sigander, ordf.

