På grund av rådande situation med Covid-19-smitta har årsmötet genomförts i två delar, den första via epostdeltagande 2020-03-25 och den andra vid fysiskt årsmöte 2020-08-25, förlagt till Knutssalen i Gamla
Rådhuset.
Innan årsmötet hälsade Crister Sterning välkommen till verksamhetschef för Hälsa, Vård & Omsorg Ajsela Music
och kommunens Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska MAS Åsa Lundblad, som båda berättade om hur man
hanterat verksamheten under Coronatiden i Ystads Kommun. Se separat bilaga.
Därefter intogs kaffe med wienerbröd/schackrutor. Den avgående ledamoten Bo Holmberg avtackades med
choklad och en flaska Madeira. Crister inledde årsmötet med en presentation av sig själv och sedan parentation
över två ledamöter som avlidit sedan föregående årsmöte 2019 – Karl-Gustav Olofsson och Hans-Erik Nilsson. Med
ett tänt ljus och en tyst minut hedrades deras minne.
Protokoll fört vid del 2 av årsmöte med Ystads Pensionärsråd (YPR) den 25 augusti 2020.
1.

Åsa Ehrlin utsågs som sekreterare för dagens förhandlingar.

2.

Crister Sterning utsågs som ordförande att leda dagens förhandlingar.

3.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Kjell-Åke Mohlin och Grietje Thomsen.

4.

Åsa förrättade upprop av närvarande ledamöter och kunde konstatera att 15 rådsledamöter var
närvarande, en ledamot från valberedningen och ersättaren i YTR. Fyra ledamöter hade anmält förhinder,
medan 5 ledamöter inte hade meddelat förhinder.

5.

Årsmötet fastställde att kallelse till del 2 gjorts i tid.

6-10

Dessa punkter har redan behandlats vid årsmötets del 1.

11.

Styrelsens förslag till arvoden och ersättningar för 2020 godkändes. Efter diskussion beslutade årsmötet
att lägga till ersättning för parkeringsavgift samt kostnad för busstransport.

VAL:
12-15 Dessa punkter har redan behandlats vid årsmötets del 1.
16.

Vid val av representant till Ystads Tillgänglighetsråd:s årsmöte utsågs Rita Ström.

17.

Denna punkt har redan behandlats vid årsmötets del 1.

18.

Crister redogjorde för verksamhetsplanen för 2020. En av frågorna rör om vi ska fortsätta kräva ett KPR.
Det är inte självklart att ett KPR skulle ge oss större tyngd i äldrefrågorna. Det är bättre att skapa ett bra
samarbete med kommunen och komma fram till vettiga överenskommelser. För YPR är det
ÄLDREPERSPEKTIVET som alltid ska stå i fokus, liksom boendesituationen. Att kunna jobba efter 67 års
ålder tycks redan fungera inom vård & omsorg, där man kan timanställas (fast anställning ej tillåten). Vid
anställning av vård & omsorgspersonal bör man kräva utbildning som är relevant för tjänsten, kunnig i
svenska språket samt inte ha några anmärkningar i belastningsregistret.
Då budgeten för 2020 visade ett underskott, påtalade Eva Borgqvist att man inte kan budgetera ett
underskott, så därför fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en ny budget som är i balans.

19.

Årsmötet hade inte några övriga frågor, varför denna punkt lämnades utan åtgärd.

20.

Nästa rådsmöte äger rum den 3 november 2020.

21.

Därefter avslutades del 2 av årsmötet.

Vid protokollet

Åsa Ehrlin

Crister Sterning

Justeras:

Kjell-Åke Mohlin

Grietje Thomsen

