Styrelsemöte YPR 2021-09-14
Plats Lancasterskolan
Närvarande
Crister Sterning Ordförande
Kurt Åke Lindhe
Ulla Britt Persson (anslöt senare)
Bingo Olsson
Anita Lundberg
Anki Saedén
Ing-Britt Henningsson
1. Ordförande hälsade deltagarna välkomna och vidarebefodrade information från
Socialnämnden Jenny Blom om att vi erbjöds 3 platser vid nästa samverkansmöte . Mötet
enades om att sända Crister Sterning, Bingo Olsson och Anki Saedén
2. Konstaterade mötet att det förelåg beslutsbehörighet
3. Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna
4. Mötet godkände den föreslagna dagordningen
5. Mötesdeltagarna gav kortfattade berättelser om händelser och aktiviteter sen föregående
styrelsemötet
6. Ing Britt Henningsson redogjorde den aktuella kassabehållningen 47.473:-.
7. Vid utvärderingen från föregående rådsmöte föreslogs att uppropet skall ske vid
ledamöterna ankomst. Dessutom skulle kallelsen besvaras med ett aktivt val om deltagande.
8. Vid genomgång av dom 3 aktuella remisserna enades mötet om att
1. Anställningsgaranti via handslag
Att inte stödja remissen eftersom den innehöll alltför många orealistiska inslag
2. Kartläggning av äldres psykiska hälsa
Att inte stödja remissen med motiveringen att det inte framgår vad det är som skall
analyseras i kartläggningen.
3. Framtida äldreboende
Att ställa sig positiva till den föreslagna beskrivningen i remissen
9. Konstaterades brister i redovisningen av remisser och samverkansprotokoll.
Sekreteraren åtog sig uppgiften att undersöka möjligheten att länka kommunens protokoll
till vår hemsida.
10. Se texten under punkt 8. Här framkom det att medlemmarna inte har möjlighet att ta del av
styrelsens kommentarer
11. Avvaktar svar från berörda
12. Inför samverkansmötet 20 September enades mötet om klargörande av följande:
1. Erfarenheter av kostnadsförändringen för tekniska hjälpmedel.
2.Aktuell status för Träffpunkten
3.Är man positiv till att bejaka våra synpunkter i arbetet med Våld i nära relationer.
4.När sätts spaden i marken för Trädgårdsstaden
5. Köket Ljuskällan
6. Wifi och hjärtstartare i äldreboenden

13. Vid nästa rådsmöte skall
1. personal från hemtjänsten presentera sina arbetsuppgifter och dom förhållanden
dom upplever under sin tjänst.
2. lämnas information om planerade rutiner i Pensionärsrådet
3. informera om våra ambitioner att få kommunen att tillsätta en äldreombudsman
4. informera om arbetet med att få kommunen positivt inställda till ett kommunalt
pensionärsråd
5. vi gästas av en aktiv äldreombudsman som skall beskriva sina erfarenheter av
tjänsten.
15.Frågan om arbetsordning och ideval bordlades.
16. Crister Sterning och Bingo Olsson meddelade att dom inte avser att ställa upp vid
omval till nästa mandatperiod.
17. Nästa styrelsemöte bestämdes att hållas enligt planeringen till den 12 Oktober
18. Då inget annat framkom under övriga frågor tackade orförande för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
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