Protokoll fört vid styrelsemöte med Ystads Pensionärsråd (YPR) den 12 september 2017.
Närvarande:

Knut Sigander, Åsa Ehrlin, Bingo Olsson, Anki Saedén, Anita Lundberg och Ing-Britt
Henningsson.

Frånvarande: Ulla-Britt Persson med anmält förhinder.
1.

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

2.

Den till mötet utsända dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll 29 augusti 2017 undertecknades och lades till handlingarna.

4.

Hemsidan är nu igång och kompletteras efterhand med protokoll från såväl styrelsemöten som
rådsmöten. Under morgondagen ska Åsa träffa Kerstin Olsson för att gå igenom SPF:s hemsida och
om tiden räcker till ska Åsa också försöka lära sig att lägga in dokument på YPR:s hemsida. Påminde
om att fakturan på Kerstins kostnader ännu inte är betald, varför bestämdes att Knut betalar den
idag, varefter Ing-Britt överför samma summa (6. 250 kr) till Knuts konto.
När det gäller YPR:s epostbrevlåda så är det än så länge lite tomt på skrivelser. (När detta protokoll
skrivs, har det inkommit protokoll från Jenny Blom från samverkansmötet den 4 sept). På vår
hemsida kan vi lägga in en uppmaning att skicka in förslag på frågor som YPR ska ta upp vid de olika
presidiemötena, för att på så vis aktivera såväl rådsledamöterna som allmänheten.

5.

Ekonomin är i dagsläget oförändrad jämfört med förra styrelsemötet, dvs. det finns 32 295 kr i
kassan. Dock betalas idag 6. 250 kr till Kerstin Olsson för vår hemsida och för det planerade
studiebesöket har avsatts 20 000 kr. Åsa ska lämna närvarolistor från rådsmötena till Ing-Britt för
uppgift om bilersättning.

6.

Rapporterades från samverkansmötet den 4 september. På frågan om hanteringen av färdtjänsten
anser kommunen att den fungerar bra. I dagens tidning finns en artikel om att Simrishamns
kommun kommer att se över färdtjänsthanteringen och eventuellt sköta den själv efter att man
fått indikationer från Regionen på att kostnaden för färdtjänsten kommer att öka för kommunen.
Kommer även Ystads Kommun att få ökade kostnader för färdtjänsten? Finns anledning att ta upp
frågan igen.
En del nya lagar har tillkommit, bl.a. en ny patientlag som började gälla 1 april 2017 samt nya regler
för serviceresor gällande från 1 september 2017. Den nya Hälso- och Sjukvårdslagen innebär att
kommunen får ta ett större ansvar för vård och tillsyn av de boende som lider av flera åkommor
(multisjuka). Här måste vi vara med och bevaka hur denna nya lag implementeras i Ystads
Kommun.
Bingo informerar om att kommunen nu har infört en kulturgaranti, som innebär att de boende som
inte själva kan ta sig hemifrån för att besöka ett kulturellt arrangemang, nu kan få ett hembesök av
Gitte Pålsson, som är halvtidsanställd för detta ändamål.
Frågan om hjärtstartarna besvarades med att det finns utbildad personal på boendena, varför
något krav på hjärtstartare ej behövs.

Tillgång till internet på boendena är under utredning och vi kan nog räkna med att det kommer att
tillhandahållas på alla boenden i framtiden, speciellt med tanke på att dagens pensionärer redan är
väldigt internetaktiva och kommer att kräva att få fortsätta vara det även efter att man hamnat på
ett boende.
När det gäller samarbetsformerna med kommunens socialförvaltning och samhällsbyggnadsnämnd
ska vi koncentrera oss på att delta i presidiemötena med resp förvaltning. Dock skadar det inte att
läsa protokollen från samverkansmötena som finns på kommunens hemsida, för att hålla oss à jour
med vad som händer inom den gruppen.
7.

Den av Åsa föreslagna studieresan till Bergalidens Äldreboende i Helsingborg ”klubbades” och Åsa
tar kontakt med boendet för att boka en dag för besöket, någon gång mellan 20/11 och 10/12. Vi
vill så snart som möjligt ha besked av alla rådsledamöter hur många som kan följa med på besöket
för att kunna boka en lagom stor buss. Samtidigt med detta besök ska vi också kontakta den
äldrelots som lär finnas i Helsingborg för att få lite information om hur den verksamheten fungerar.
Vi har fått en inbjudan från KRYH om att delta i ett möte på Ystad Lasarett för information om hur
patienthanteringen fungerar där. Vi anmäler två deltagare.
Kommande styrelsemöten:
Det planerade mötet den 10/10 flyttas fram till
17/10 kl. 09.30 på Korsvirket. Åsa och Anki har meddelat att de inte närvarar pga utlandsresa
14/11 kl. 09.30 på Korsvirket eller Göken (bestäms den 17/10).

8.

Då inga andra frågor fanns att diskutera, avslutades mötet och lunch intogs i Gökens restaurang.
Dagens rätt var en fiskgryta med ris alt pyttipanna.

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

