Protokoll från Rådsmöte den 7 november 2017
Plats: Vigavägens Äldreboende, KÖPINGEBRO.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
§1

Knut Sigander hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Åsa Ehrlin ropade upp
ledamöterna och prickade av de 17 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

Verksamhetschef Berit Krömmelbein gjorde en mycket trevlig och bra presentation av Vigavägen, som
sedan november 2016 drivs av Förenade Care som är ett danskt familjeföretag. Boendet har 32
lägenheter, varav 4 lgh är 2-rummare på ca 60 m2 och övriga 28 är 1-rummare på 35-40 m2. Att man
har 2-rumslägenheter är för att uppfylla lagen om ”boende under samma tak” för par där den ene
drabbas av sjukdom/demens och den friska personen vill bo tillsammans med sin make/maka. För
tillfället har man ett par boende på Vigavägen. Arkitekturen på Vigavägen baseras på ljus, rymd och
naturens färger. Man har ett koncept ”Leva livet” med veckovisa aktiviteter/spa/bassängbad m.m.
Demensavdelningen har 8 platser med högre personaltäthet med specialutbildning samt Silviasystrar.
Numera ställer man också krav på utbildning i ”psykisk ohälsa”. Under 206 drev man ett projekt HIFE
(High Intensive Functional Excercise) med bl.a. balansträning. Detta kommer att startas upp igen nästa
år.
René Lindhe som arbetar som ”Leva Livet-inspiratör” berättade om alla de arrangemang och
aktiviteter som hon planerar och delvis själv genomför. Tanken är att man ska ha aktiviteter för ALLA,
oberoende av fysiskt eller psykiskt tillstånd. Under oktober månad erbjöd man 337 aktiviteter, vilket
ger ett genomsnitt på 11 aktiviteter/dag. Man har också något man kallar ”Kulturarenan” där man med
hjälp av internet kan visa olika typer av underhållning. Vigavägen har också en egen Facebook-sida och
WiFi inom hela boendet, så även de boende kan hålla kontakten med sina nära och kära via t.ex.
Skype.

§5

Föregående mötesprotokoll, daterat 2017-08-16 kunde godkännas och läggas till handlingarna.

§6

YPR har nu en egen hemsida som är under uppbyggnad. Här läggs protokoll ut från styrelse- och
rådsmöten, det finns en presentation med foto av styrelsen samt förteckning över rådsmedlemmarna.
Man kan även skicka e-post till YPR med förslag på vilka frågor som YPR ska driva gentemot
kommunens olika förvaltningar. Adressen till hemsidan är:
http://www.ypr-ystad.se/

§7

Knut Sigander redogjorde för mötet med kommunen den 26/10 angående samarbetsformerna
framöver. Det känns som att vi är på rätt väg, även om det kommer att ta lite tid innan allt faller på
plats men det viktiga är att kommunen nu tagit till sig vårt krav på samarbete när det gäller f.f.a. insyn
och påverkan när det gäller stadsbyggnadsförvaltningens och socialförvaltningens arbete. Anki Saedén
informerade om det möte man haft med SOC den 6/11, där bl.a. MAS Åsa Lundberg informerade om
regionens nya utvecklingsavtal. Kommande möten med SOC är planerade till 5/2-18 och 7/5-18. Man
tog även upp frågan om SMS-räddning i Ystad, men det är inte aktuellt i Ystad, eftersom det kräver att

samtliga kommuner i Skåne måste vara med. En annan fråga som tagits upp är rätten till ett boende
när man fyllt 85 år, oavsett fysisk/psysisk status. Anki vill ha förslag på frågor som är lämpliga att ta
upp vid nästa möte med SOC den 5/2-18.
§8

Seniorernas Hus vill att YPR kommer in med förslag till delmål för 2018. En fråga som ställdes på mötet
var: Vad innebär det att vara medarrangör? Är medarrangören ansvarig för genomförandet av
aktiviteten, och vad händer om medarrangören inte har någon representant på plats vid aktivitetens
genomförande? Uteblir aktiviteten då?
En annan fråga som väcktes är att det måste finnas möjlighet att anordna kaffesamkväm även när
restaurangen är stängd.
Frågan om det går att använda lokalerna på Seniorernas Hus (ffa i Ystad) för möten enbart för egna
medlemmar kom också upp och bör diskuteras vidare. Hur hanteras utrustning som inköpts av en
förening men som används av alla besökare, dvs även icke föreningsmedlemmar? Vem sköter
underhållet på utrustningen och vem står för kostnaden?
Ing-Britt framförde önskemål om att styrelsen bokar ett möte med Cecilia för att fastställa vilka
förutsättningar som gäller. Styrelsen tar upp detta vid nästa styrelsemöte den 14/11.

§9

Efter en kort fikapaus hälsades kommundirektören Jonas Rosenkvist välkommen till mötet. Han gjorde
en presentation av sig själv och de olika uppdrag han haft sedan sin juristexamen 1993. Han har varit
kommunjurist och kommundirektör i Trelleborg och innan han blev kommundirektör i Ystad 2015-0901 har han också varit kommunjurist här. Under 2018 räknar man med att Ystad kommer att passera
30.000-strecket för antal invånare. Kommunen har ca 2500 anställda och man arbetar aktivt för ”lika
lön för lika/likartat arbete”. Han berättade också att Ystad är tredje största passagerarfärjehamn i
Sverige, efter Helsingborg och Stockholm. Stranden längs med Ystad fylls på med sand vart tredje år till
en kostnad av 10 MSEK. Detta för att bevara ett av Ystads ”varumärken” – den fina sandstranden!

§10

Studiedagen den 4/12 ställs in pga chefsbyte på Bergaliden i Helsingborg. Vi kommer i stället att
planera in ett nytt besök framåt vårkanten.

§11

Följande planeras inför 2018:
•
•
•

Studiedag för Rådet på Bergaliden i Helsingborg
Politikermöte för alla innan sommaren
Föreläsning vid ett Rådsmöte eller på Seniorernas hus för alla av Hans-Inge Persson som berättar om
kampen för sin hustrus vård när hon insjuknat i flera diagnoser.

§12

Under denna punkt diskuterades bankernas ovilja att hantera kontanter. SPF Ystad har nyligen bytt
bank från Sparbanken Skåne till Sparbanken Syd, just pga att Spb Skåne vägrar ta emot kontanter men
erbjuder en växelkassa som utöver själva det nominella beloppet kostar 160 kr + moms att köpa.
Serviceboxen kostar 95 kr/inlämning och då är antalet kontanter begränsat i varje påse, vilket gör
denna tjänst också för dyr för SPF Ystad. Rådsmötet gav styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse
om detta problem för att belysa problematiken. Inga övriga frågor diskuterades.

§13

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