Protokoll #6 fört vid STYRELSEMÖTE med YPR 2018-09-26 kl. 10.00 i Korsvirket
Närvarande: Knut Sigander, Bingo Olsson, Anki Saedén, Ulla-Britt Persson, Anita Lundberg och Åsa Ehrlin.
Frånvarande: Ing-Britt Henningsson
1.

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

2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Protokoll från styrelsemöte den 2018-08-08 gicks igenom, skrevs under och lades till handlingarna.

4.

Ekonomin: Ing-Britt hade förhinder att närvara under mötet men hade fixat smörgåsar till mötet.
Innan hon gick frågade Knut henne om hon hade alla uppgifter om kontonummer och personnummer
på rådets alla 25 deltagare för att kunna göra utbetalning av årets arvoden, och enligt Ing-Britt så har
hon alla uppgifter, men ska kontrollera en gång till så att inget fattas. Hon lämnar uppgift om detta vid
nästa styrelsemöte i slutet av oktober.

5.

Möte med Socialförvaltningen 17/9: Åsa redogjorde för de frågor som diskuterats på mötet, bl.a.
kartläggningen av boende som löper risk för undernäring. Alla som flyttar in på särskilt boende blir
bedömda, medan boende med hemtjänst inte omfattas av bedömningen. I fortsättningen kommer
man satsa på mer utbildning för personalen, se över måltidsmiljöerna, göra riskbedömning, väga de
boende. Man ska också titta mer på munhälsan, erbjuda mindre portioner men fler måltider per dag.
Rapporten kommer att delges rådsledamöterna på Rådsmötet den 6/11.

6.

Möte angående Seniorernas Hus 19/9: Här togs upp möjligheten till möten för organisationerna med
s.k. ”stängda dörrar” och det sågs positivt på detta behov och föreläsningssalen är möjlig att låna vid
behov. Glädjande att höra är att besökarna numera är nöjda med maten, den är både god och
krögaren är vänlig i sitt bemötande. Krögaren ställer även upp med kaffe och kaka även utanför
ordinarie öppettider i restaurangen. Seniorernas hus har också haft fler besökare på sina aktiviteter än
tidigare, och även i Löderup har besökarantalet ökat. Rapport om detta möte lämnas också på
Rådsmötet den 6/11. Anita informerade om Hälsodagen 5/10 som arrangeras på Seniorernas Hus. Se
bilaga.

7.

Rapport från rådsmöte med YTR/HSO 20/9: Bingo närvarade vid detta möte och kunde konstatera att
någon kontroll från Myndigheten inte gjorts när det gäller de påtalade bristerna i badhuset. Det enda
som hittills åtgärdats var en plombering av en kran.
Nästa möte med Samhällsbyggnadsnämnden/Myndigheten är den 10/10 och inför det mötet gör Bingo
en sammanställning av dels våra frågor och dels de som YTR har tagit upp angående badhusets
problem. Synpunkter på Regementsgatans ombyggnad, framkomligheten (smala passager för
rullstolar/rollatorer), uppstickande gatubeläggning som orsakar fallolyckor, Skånetrafikens skötsel av
sjukresor med ohjälpsamma chaufförer, hastighetsöverträdelser, tider som inte passas m.m. ska också
tas upp på mötet den 10/10. Tyvärr är både Åsa och Knut förhindrade att närvara, men Bingo, Anita,
Anki och Ulla-Britt deltar.

En nytillkommen punkt är också att vi ska begära information från
Samhällsbyggnadsnämnden/Myndigheten om de nya busslinjerna som Skånetrafiken presenterade i
fredags vid ett jippo på Stortorget. Åsa berättade att Västra Sjöstaden blir av med linje 3 och linje 1
bibehålls i sin nuvarande utformning. Möjligheten att åka direkt till Stortorget från Västra Sjöstaden
försvinner därmed och man måste åka till stationen och där byta till en annan buss som går förbi
Stortorget. I övrigt verkar flertalet busslinjer vara koncentrerade till öster om centrum samt till
områdena norr om Ystad (Hedeskoga).
8.

KPR – frågan diskuterades inte pga det osäkra politiska läget om vem som kommer att leda kommunen
efter valet.

9.

Rådsmötet 6/11: Klart med besök från Helsingborgs Seniorrådgivare Ann-Charlotta Lundgren plus ev.
hennes chef. Vi ska tacka för deras besök med chokladpresent från Anki samt erbjuda dem lunch i
Ystad, på café Stationen.

10.

Övriga frågor: Anki undrade om vi för nästa år skulle kunna få flytta oktobermötet med
Samhällsbyggnadsnämnden/Myndigheten till slutet av månaden pga att hon ofta har semester i början
av oktober. Även Åsa är ofta på resande fot i månadsskiftet sept/okt.
Kommande möten under 2018:
10 oktober
23 oktober
6 november
19 november

Möte med Samhällsbyggnadsnämnden/Myndigheten
Styrelsemöte i Korsvirket kl. 10.00 – ev. annat datum
Rådsmöte – Inbjuden Ann-Charlotta Lundgren, seniorrådgivare Hbg
Möte med Socialnämnden

Då inga andra frågor fanns att diskutera avslutades mötet.

Vid protokollet:

Åsa Ehrlin
Justeras:

Knut Sigander

