Minnesanteckningar förda vid rådsmöte Ystads Pensionärsråd den 31 Augusti 2021
Plats: Gamla Rådhuset
Närvarande 17 st
Ordförande: Crister Sterning
Sekreterare: Kurt-Åke Lindhe
Ordförande öppnade mötet och hälsade dom närvarande ledamöterna välkomna. Ett speciellt
välkomnande riktades till Ystads kommundirektör Randi Graungaard och Ajsele Music
områdeschef för vård och omsorg.
Ing-Britt Henningsson förrättade upprop av deltagarna
Mötet enades om att dagens rådsmöte inte skulle protokollföras och således inget krav på justering.
Dock skulle det dokumenteras med minnesanteckningar. Detta beslut gäller fortsättningsvis för
rådsmöten tills annat blir beslutat.
Kommundirektör Randi Graungaard presenterade sig genom att beskriva sina egna personliga
förhållanden och den bakgrund och dom erfarenheter som ligger till grund till hennes nuvarande
tjänst. R. G. presenterade dessutom fakta och statistik gällande förvaltningarnas verksamhet. R.G
gav också en inblick i dom svårigheter som ingår i beslutsprocess och verkställighet.
Efteråt lämnades ordet fritt för frågor. I detta sammanhang framförde Crister Sterning sitt missnöje
över sättet på vilket rådet blir involverade i frågor som är av betydelse för YPR. Det kan vara allt
för sent i beslutsprocessen eller att helt utebli. Det finns en misstanke om att man vill undvika att
rådet har synpunkter eller ges ett inflytande på hur frågorna hanteras.
Ajsela Musik redovisade en uppdatering av köläget, tillgång av boendeplatser och framtidsutsikter.
Problem som anfördes var personalresurserna och handläggningstiderna för nytillskott av lediga
platser. A.J kunde också meddela att det pågår ett omfattande arbete av att analysera dom boendes
behov och önskemål. Möjligheten att ställa frågor utnyttjades väl.
Den ständiga frågan som gäller den bristfälliga WiFi tillgången togs upp och besvarades som
tidigare. Att problemet är nära sin lösning
Silviasyster Carina Nilsson som bedriver utvecklingsarbete inom demensområdets verksamhet
lämnade en beskrivning av hur man tillämpar all ny kunskap i bemötande och hjälpinsatser för
demensdrabbade. Som exempel nämndes interaktiva golv, djurupplevelse, cykelturer samt en rad
digitala hjälpmedel. Det planeras också för personal som i huvudsak skall ägna sig åt stimulans och
aktivitetsinsatser.

Tillkallad av Ajsela Musik deltog Socialnämndens ordförande Anna Olofsdotter som belyste hur
man från ett politskt perspektiv driver frågor om äldreomsorg och boendefrågor. A.O lämnade
möjlighet till frågor. En del besvarades . Andra noterades med löfte om att besvaras senare.
A.O lovade att bifalla Crister Sternings krav på att i ett tidigt skede bli involverade i
förvaltningarnas och nämndernas handläggning av äldrefrågor.
Avslutningsvis påminde Crister Sterning om att nästa styrelsemöte blir den 9 November.
Huvudtemat blir då Hemtjänsten . Frågor som också väntar på behandling är:
Seniorrådgivare/äldreombudsman
Bildande av Kommunalt pensionärsråd
På vilket sätt skall vi agera och vilka frågor skall vi driva inför valet 2022
Kurt-Åke Lindhe
sekreterare

