Protokoll fört vid YPR STYRELSEMÖTE 2017-11-14 kl. 09:30
Närvarande: Knut Sigander, Ing-Britt Henningsson, Bingo Olsson, Anki Saedén och Åsa Ehrlin.
Frånvarande: Anita Lundberg och Ulla-Britt Persson med anmält förhinder.

1.

Knut Sigander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och beslutmässigt.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Protokoll från styrelsemöte den 2017-09-12 skrevs under och lades till handlingarna.
Protokollet från 2017-10-17 bordlades till nästa möte.

4.

Hemsidan är nu kompletterad med protokoll från styrelsemöten och rådsmöten. Åsa ser
till så att våra remissvar förs in på ypr-ystad.se.

5.

Ekonomi. Mötet var överens om att ersättningar till styrelse och råd för 2017 måste
betalas ut före årets slut eftersom verksamhetsåret = kalenderår.

6.

Mötet med kommunförvaltningarna 2017-10-26 redovisades på Rådsmötet 2017-11-07
och någon ytterligare redovisning gjordes inte idag.
På Samverkansmötet 2017-11-06 behandlades följande frågor:
1. Lägesuppdatering avseende kommunens samarbete med Region Skåne kring det
nya samarbetsavtalet om sjukvården. Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig
sjuksköterska föredrar.
YPR ska begära uppföljning av avtalet varje halvår vid samverkansmötena med SOC.
2. Konsekvenser för patienter utifrån ny reviderad Patientlag 2017
Åsa Lundblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar.
Som grund för vården har alla patienter rätt till en SIP (Samordnad Individuell Plan),
som enligt uppgift ska ligga på nätet. Detta medför naturligtvis en följdfråga: Vem får
gå in och titta i SIP-en?
3. En del förändringar i organisationen för Social Omsorg från 2018
Inget som redovisades för styrelsen.
4. SMS-livräddning i kommunen
Besked om var kommunen står i detta utifrån fråga vid föregående möte.
Det finns tydligen ett beslut att detta ska införas i kommunen, men hittills har inget
skett.

7.

Rådsmötet 2017-11-07 på Vigavägen var ett uppskattat och informativt besök. Vi fick en
bra presentation av verksamheten. Efter kaffepausen fick vi en presentation av
kommun-direktören i Ystad, Jonas Rosenkvist. Även det ett uppskattat inslag.

8.

Det planerade studiebesöket på Bergaliden i Helsingborg den 2017-12-04 skjuts upp till
våren pga chefsbyte på Bergaliden. Åsa kontaktar chefen för boendet i början av
februari för att boka in ett nytt datum för besöket.

9.

Övriga frågor:
Här diskuterades en angelägen fråga: För vem bygger man i Ystad? Anki informerade
om att 68% av alla hushåll i Ystad är s.k. ensamhushåll och det borde då vara naturligt
att man vid nybyggnation tillgodoser behovet av mindre lägenheter, dvs. 1-2rumslägenheter. De flesta nybyggen idag innehåller mest 3-4-rumslägenheter och detta
är en fråga som YPR måste ta upp och driva, så att fler äldre får möjlighet att flytta från
större boende till mindre. Detta är också en lämplig fråga att ställa vid det planerade
politikermötet som YPR ska bjuda in till i 3:e veckan i augusti, precis för valet.
Seniorernas Hus: Förslag till Cecilia om att anordna en föreläsning om ”Den inhumana
vården” av Hans-Inge Persson, som handlar om det vårdkaos som hans hustru
drabbades av när hon insjuknade i flera diagnoser och hamnade i någon sorts
ansvarsbefriad karusell, där ingen tog något helhetsansvar för henne som patient.
Med anledning av artikeln i Ystads Allehanda om Sparbanken Skåne och deras ovilja att
hantera kontanter, fick Bingo i uppdrag att formulera en skrivelse till
Finansdepartementet (?) i detta ärende.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inför kommande årsmöte ska verksamhetsberättelsen innehålla information om vilka
frågor YPR har arbetat med under 2017:
Samarbetet mellan kommunen - Region Skåne angående Färdtjänstreglerna
Tillgång till WiFi på samtliga äldreboenden i kommunen
Vårt remissvar om nedläggningen av Lyktan
Lista på var det finns hjärtstartare i kommunen
Information och uppföljning av det nya Hälso- och Sjukvårdsavtalet
Etablerat samarbetsformer med kommunens förvaltningar (Bygg och SOC)
Äldrelots – Seniorkonsult
Seniorernas Hus
KPR

12.

Kommande möten 2018:
11 januari – Möte med Samhällsbyggnadsnämnden. Här deltar Knut, Bingo, Anki och
Ing-Britt. Tidpunkt: kl. 14.00-18.00.
5 februari – Möte med SOC samverkan.
20 februari - Styrelsemöte i Korsvirket kl. 09.30
13 mars – Årsmöte/Rådsmöte på Bellevue kl. 10.00. Bjuda in politiker kl. 11.00.
Servering av smörgås. Ing-Britt kontaktar Bellevue och bokar lokal och förtäring.
22 maj - Rådsmöte

13.

Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:
Åsa Ehrlin

Justeras:

Knut Sigander

