YPR
Protokoll från Rådsmöte den 16 augusti 2017
Plats: Konferensrummet på Bellevue, Bellevuevägen 17, YSTAD.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.

§1

Knut Sigander hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Åsa Ehrlin
ropade upp ledamöterna och prickade av de 19 ledamöter som var närvarande samt noterade
uppgift om körersättning.

§2

Den till mötet utsända dagordningen godkändes.

§3

Bo Strid och Ulla-Britt Persson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika
vara rösträknare.

§4

Föregående mötesprotokoll, daterat 2017-05-23 kunde godkännas och läggas till handlingarna.

§5

Knut Sigander redogjorde i korthet om intentionerna med dagens möte och hälsade de båda
inbjudna gästerna – kommundirektören Jonas Rosenkvist och kommunalrådet Kent
Mårtensson – välkomna till mötet, som inleddes med gemensamt kaffe med skinksmörgås.
För de inbjudna gästerna redogjorde Knut Sigander för YPR och hur det ser ut idag jämfört med
före 1 juli 2016. Två tidigare medverkande pensionärsorganisationer har lämnat YPR och idag
består YPR av SPF, SKPF och PRO. Samtliga dessa tre organisationer är nu representerade i YPR
enligt de nya stadgarna, dvs i proportion till organisationens medlemsantal.
Kent Mårtensson informerade om de s.k. Byalagsråden och hur den verksamheten fungerar.
Det är Byalagsråden som gör upp dagordningen till mötena med kommunen, där Jonas
Rosenkvist, Kent Mårtensson och Kristina Bendtz alltid deltar. Byalagsrådets sekreterare sköter
administrationen för de 4 möten som hålls per år.
Diskuterades hur YPR kan involveras i det remissförfarande som finns i kommunen.
Konstaterades att det måste finnas en grupp inom YPR som kan handlägga remisserna inom
föreskriven tid, t.ex. av styrelsen, någon av grupperna för mjuka resp hårda frågor.
Föreslogs att YPR ska finnas med på de utskickslistor som de olika kommunala nämnderna har,
så får YPR ta del av allt som är på gång inom kommunen och själv avgöra vad som är intressant
för YPR att bevaka.
På kommunens hemsida under rubriken ”Politik och påverkan” finns agendor inför alla möten
och protokoll efter varje möte att ta del av.
Beslut:
Mötet kunde tillsammans med Jonas Rosenkvist och Kent Mårtensson enas om att sätta igång
olika samråd. Beslutades om ett möte med Jonas Rosenkvist den 28/8 kl. 13.00 för att
diskutera detta. De styrelseledamöter som har möjlighet att delta i detta möte är välkomna.

Knut Sigander informerade om att man planerar hålla en ”hearing” i augusti 2018 med de
politiska partierna och Petter Birgersson är vidtalad som moderator och har tackat ja.
§6

Utvärdering av Seniorernas Hus i Löderup och Ystad:
Generellt kan sägas att Seniorernas Hus i Löderup fungerar mycket bra och man är nöjda med
verksamheten där. SPF Österlen har t ex styrelsemöten där varje månad, Gåsamiddag och
månadsmöten. Det finns plats för 70 personer. Månadsmötena är öppna för allmänheten men
man måste föranmäla sig. Man föreslår att det ska läggas till en halv tjänst för att kunna
fungera som äldrelots i Löderup.
Seniorernas Hus i Ystad har som krav att alla verksamheter/möten måste vara öppna för
allmänheten och av den anledningen har t ex SPF Ystad inte haft några aktiviteter/möten där
för enbart medlemmar. Verksamhetschefen Cecilia Ekelund är duktig på att informera och
skapa stämning. Kritik mot att restaurangen har ”monopol” på servering och att Cecilia inte
själv får anordna kaffe till besökare. Synpunkter också på att biljardbordet står i entréhallen
och vid besök upplever besökaren att man stör i spelet när man kommer dit. Program för den
verksamhet som bedrivs på Seniorernas Hus i Ystad finns på Ystads Kommuns hemsida.
Frågan om hur man gör med avgifter för icke medlemmar som deltar i aktiviteter och som
bekostas av SKPF/PRO ska tas upp till diskussion. Påpekades också att när man kommer med
buss (linje 2) som stannar vid Petrigatan finns inget övergångsställe i anslutning till

§7

Enligt tidigare förslag avhålls årsmöte med YPR den 13 mars 2018 och Rådsmöte den 22 maj
2018. Dessa datum gäller tills vidare, men kan komma att ändras om mötena med kommunen
skulle bli på samma datum.

§8

Då inget annat fanns på dagordningen tackade ordförande för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.
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