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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

20 12-05-24
Pensionärsrådet
Plats och lid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 14.00- 16.00

Narvarande

Ledamöter

Ersattare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Jarl Graf (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Dori s Lethipalo (PRO)
Ingmar Martinsson (RPG)

Britt-Marie Sjöberg (C),§§ 10-1 5

övriga dellagande

Gunilla Ring, Röda Korset, § 12
Åke Malmeling, utvecklingschef, § 12
Atmica Cmier, utredningssekreterare, §§ 13-16
Edvin Ekholm, kommunsekreterare, §§ 13-16
Birgitta Johansson, enhetschef Sjöryd, § 20
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att juslera

Kent Svanström (PRO)

Justelingens
plats och tid

stadshuset, 2012-05-31
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Underskri fler

Paragrafer
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Samman tradesdatum

2012-05-24

Pensionärsrådet
KPR § l O

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KPR § 1l

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Kent Svanström (PRO) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 12

Läsprojekt för alla elever i årskurs 2
Gunilla Ring från Röda Korset informerar om läsprojektet i årskurs 2 som Röda
Korset bedriver i Tidaholms kommun. Proj ektet går ut på att elever får träna
högläsning för en vuxen l 0-15 minuter vid varje tillfälle, upplägget varierar för de
olika skoloma och antalet tillfållen per termin vmierar. På den minsta skolan rar
vmje elev träna högläsning cirka 7h/läsår och på de lite större skoloma cirka
3h/ läsår. Projektet har drivits sedan 2008 och Gunilla har haft det övergripande
ansvaret för projektet då det krävs en del praktiskt arbete innan läsårsstart
Fördelen med att driva projektet via en förening är att volontärerna är
olycksfallsförsäkrade samt kan ra ersättning för resor till och från
landsbygdssko lo rna.
Utvecklingschef Åke Malmeling för vidare informationen till rektorsgmppen och
komm er sedan att återkoppl a till Jarl Graf som bl ivit utsedd till kontaktperson.
Representanterna i KPR åtar sig att undersöka om det finns något intresse bland
med lemmarna i organisationerna för ett liknande initiativ i Hjo kommun.

KPR § 13

Beslut om godkännande av ny utförare enligt LOV
Utredningssekreterare Atmica Carter infom1erar om att kommunen slutit avtal
med företaget CL städservice AB enligt lagen om valfhhetssystem (LOV). CL
städ har blivit godkända som utförare av serviceinsatser i hemvården utifrån
förfrågningsunderlaget som kommunstyrelsen godkänt. Beslutet gäller fr.o.m. l
maj 2012.
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Pensionärsrådet
KPR § 14

Mål för området Vård och omsorg
Utredningssekreterare Annica earter informerar om förs lagen till mål för
politi kområdet vård och omsorg 2013. Målen ser i princip ut som målen för 20 12
med enstaka förtyd li ganden. Det m ål som tillkommit behandlar hälso- och
sjukvårdsaspekten och lyder "Äldre och personer med funktionsnedsättning ska
ha en säker och ändamålsenlig vård av god kvalitet".
KPR § 15

Värdighetsgaranti
Utredningssekreterare Atmica earter informerar om införandet av en nationell
värdegrund i Socialtjänstlagen som itmebär att äldre människor ska fä leva ett
värdigt liv och kätm a välbefiiiDande. Utifrån värdegrunden kan kommunen
utarbeta värdighetsgarantier. Hjo kommun har ansökt och beviljats pengar för att
planera och genomföra införandet av värdighetsgarantier. Representanterna i KPR
kommer att få en inbjudan till en Kick off som hålls på P ark 2 och 3 oktober, där
personal samt en blandning av representanter inom äldreomsorgen kommer att
delta. Seminarieteatern kommer att hålla i en teaterföreställning och som under
oktober kommer att efterfölj as av fokusgrupper där värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen kommer att diskuteras . En blandning av personal och
representanter inom äld reomsorgen kommer i dialog att arbeta fram
värdighetsgarantier för Hjo kommun.

KPR § 16

Värdeskapande visionsarbete i Hjo kommun
Kommunsekreterare Edvin Eld1oim och utredningssekreterare Annica earter
informerar om det pågående visionsarbetet i Hjo kommun. Kommunchef, Lisbeth
Göthberg, fi ck under hösten 2011 uppdraget att ta fram en vision för Hjo
kommun. Under våren har visionsarbetet fortgått m ed två visionskvällar på Park
där ca 270 personer diskuterat tre frågor: Vad är unikt för Hj o kommun? Vad kan
vi bli bäst på? Vad driver vår ekonomi?
F lertalet klotterplank har ställts ut på platser i kommunen där allmänheten kan
dela med sig av sin bi ld av framtidens Hjo.
En proj ektgrupp arbetar nu med att hitta kärnan i det som framkommit för hur
visionen ska arbetas fram. En viktig grupp att få med i visionsarbetet är ungdomar
och arbetet kommer nu att inriktas på de ungas syn om framtidens Hjo. Visionen
kommer att tas upp i fullmäktige för beslut under hösten 201 2 och därefter
kommer konkreta strategier utarbetas inom viktiga utvecklingsområden med
visionen som utgångspunkt. R epresentanterna i KRF uppmanades att diskutera
visionsarbetet i sina organisationer och lämna ideer till Annica earter eller Edvin
Ekholm för att ta m ed i det framtida arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

2012-05-24
Pensionärsrådet

KPR § 17

Information från kollektivtrafiknämnden Hjo Tibro Karlsborg
Utredningssekreterare Amanda Andersson informerar om att
kollektivtrafiknäm nden tagit beslut om att införa trafikformen Flextrafik i Hjo och
Karlsborg från och med Västtrafiks tidtabellskifte i december 2012. Ett sätt att
skapa fler och b ättre resmöjligheter ti11 efterfrågade adresser i
kommunhuvudorterna för alla personer som fyllt 75 år samt de som har tillstånd
att resa med färdtjänst. Trafiken körs endast efter förb eställning, alla dagar i
veckan och und er bestämda turintervaller från 09.00-22.00. Resenärens kostnad
för resan är densamma som för en enkelbiljett i den allmänna kollektivtrafiken, i
april2012 är kostnaden 33 kr för enkel resa.

KPR § 18

Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2012
Utredningssekreterare Amanda Andersson redovisar för utbetalningen av
föreningsbidrag till föreningar och organisationer med anknytning till vård och
omsorg för 2012. Elva stycken föreningar beviljades föreningsbidrag och
principen för utdelningen har varit 50 kr/medlem bosatt i Hjo kommun, dock med
ett maxbelopp på 5000 kr.

KPR § 19

Information om läkemedelshantering
Jarl Graf informerar om läkemedelshantering och rapporterar statistik för Hjo
kommun.
KPR § 20

Presentation av ny enhetschef
Birgitta Johansson, enhetschef på Sjöryd, presenterar sig för pensionärsrådet

KPR § 2 1

Information från BRA
Jarl Graf ger aktuell inform ation från BRÅ.

KPR § 22

Övriga frågor
Ewa önskar trev lig sommar och informerar om att nästa möte är torsdag 11
oktober kl.14.00
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