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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012- 11-29
Pensionät·s rådet
Plals och tid

Stadshuset, sammanträdesrummet Siken, kl. 14.00- 16:30

Närvarande

Ledamöter

Ersättare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Catrin HuJmarker (M)
Jarl Graf (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingmar Martinsson (RPG)

Ann-Marie Larsson (SPF)
Bodil Hedin (S)

Övriga dellagande

Frida Blomqvist, trafikplanerare, § 35
Lisbeth Göthberg, kommunchef, § 35
Annica Carte r, utredningsseheterare, §§ 37-38
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Jarl Graf (SPF)

Justeringens

plals och lid
Undersknfler

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2012-11-29

Pensionärs rådet
KPR § 33

Dagordnin g
Förslag till dagordning godkänns.
KPR § 34

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Jarl Graf (SPF) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
KPR § 35

Information från ko llektivtrafikkontoret
Trafikplanerare Fricia Blomqvist informerar om införandet av nya körvägar för
kollektivtrafiken i Hjo tätort med start 9 december. Syftet är att förbättra för
pendlare som reser mellan Hjo och Skövde samt att skapa fler lokala
resmöjli ghetcr, framför allt mot Sigghusbergområdet, genom att omfördela
resurser. På vardagar ko mmer det att gå cirka l 0- 12 turer/dag mot Sigghusberg.
För resenärer över 75 år är reso r inom Hj o kommu n (gäller ej ronden) avgiftsfria.
Information om detta kommer per post i samband med att en person fyller 75 år.
Flextrafik är till fö r alla som fyllt 75 år eller som har tillstånd att resa med
fårdtj änst. Resorna genomförs med mindre fordon inom Hjo kommuncentrum, det
är möjligt att resa mell an valfria adresser inom fasta tidsintervall. Det är möjligt
för resenären att ta m ed en medresenär. Kostnaden för en resa är som en vanlig
enkelbi lj ett (f.n. 34 kr) och en resa med flextrafik måste bokas senast l h innan
den ska påbö1jas.
Närtrafik är till för personer som inte bor i anslutning till de ordinarie
busslinjernas fårdväg. Det är möjligt att resa från valfri adress på landsbygden till
en närtrafikhållp lats i centralorten. Resorna sker under fasta tider under
veckodagarna. Kostnaden för en resa är som en vanlig enkelbiljett (f.n. 34 kr) och
en resa med närtrafik måste bokas senast l h innan den ska påbötjas.
D en 6 december kommer Fricia Blomqvist till Rödingen för att informera om
förändrin garna i kollektivtrafiken och den 11 decem ber är det möj ligt att följa
m ed Fri cia på en prova-på-tur i kollektivtrafiken.
KPR § 36

Samm anträdestider 2013
Pensionärsrådet beslutar alt fastställ a förslag till sammanträdesdagar och - tider
20 13 .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11 -29

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet samman träder kl. 14:00 den 14 mars, 30 maj, lO okto ber och 28
november.
Pensionärsrådets beredningsgrupp sammanträder kl. 14 :00 den 5 mars, 2 1 ma~., l
oktober och 19 november.
KPR § 37

Trygghets larm
Utredningssekreterare i\.nnica earter inform erar om rev ideringen av styrdokument
gällande Trygghetslarm. Servicetjänsten trygghetslarm har sedan 2008 funnits i
kommunen att utnyttja för personer över 67 år utan individuell behovsprövning.
M ålet med tjän sten är att förenkla för äldre i Hjo att få tillgång till
trygghetsskapande åtgärder. På grund av att trygghetslarmet besvaras med
omvårdnadsinsatser av konununen anses det inte tillhöra kategorin serviceinsatser
vilket resulterat i att riktlinjer för biståndshandläggning ändrats och individuell
behovsprövning av trygghetslarm har infört. För att underlätta hanteringen av
trygghetslarmen och göra tjänsten lättillgänglig föreslår förvaltningen en så kallad
förenklad behovsprövning.
Förenklad behovsprövning innebär att äldre personer har möjl ighet att ansöka om
trygghetslarm genom förenklad utredning. Den som ansöker får själv uppskatta
sitt vårdbehov och beskriva det på en särskild ansökningsblankett. Insatserna
bevilj as i de fall då den enskild a inte själv klarar att utföra det den ansöker om och
inte kan få sitt hj älpbehov tillgodosett på annat sätt. Syftet är att öka enskil das
valfrihet och minska administrationen.

Handling: Revidering i styrdokument med anledning av förenklad behovsprövning
vid Tlygghetslarm
KPR § 38

Di alog kring värd ighetsgarantier/tj änstegarantier
Utredningssekreterare Annica earter inform erar om arbetet med utformandet av
värd ighetsgarantier inom äldreomsorgen och revideringar av tjänstegarantier inom
funktionshinder som pågår i kommunen. Hjo kom mun har fått 190 tkr från
Socialstyrelsen för att utarbeta nya garan tier. En värdighetsgaranti är en konkret
utfästelse utöver det som den enskilde redan beviljats i biståndsbeslutet Det kan
hand la om förbättrade möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt saker ska
göras. För att en garanti ska vara verkningsfu ll är det av vikt att den enskild
känner till värdighetsgarantin, att den enskilde vet hur klagomål ska lämnas och
samtidigt upplever det som meningsfullt att lämna klagomål och att arbetet följs
upp inom ramen för kommunens systematiska kvalitetsarbete.
Pensionärsrådet är en av referensgrupperna i utformandet av de nya garantierna
och underlaget kommer till sammans med Socialstyrelsens vägledning att
bearbetas till ett förslag på lämpliga värdighetsgarantier. Ett beslut om garantierna
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Sammanträdesdatum

20 12-1 1-29

Pensionärsrådet
kommer att tas senast i Ccbruari 2013 och sedan kommer informationen att gå ut
till kommunens medborgare genom informationsbroschyrer och på komm unens
hemsida.

Handling: Värdighetsgarantier

KPR § 39

Budget 2013
Kommunalråd Catrin HuJmarker informerar om budget 2013. PolitikomJådena i
budgetprocessen är: D emokrati, KS Förvaltning, P lan och bygg, Barn och
utbildning, Arbete och Socialtjänst, Vård och omsorg, Kultur, turism och fritid,
Teknisk service med särredovisning av avgiftsfinansierad verksamhet.
Catrin beskriver budget 20 13 som en offensiv budget där mede l fi1ms avsatta för
den konjunkturosäkerhet som råder. Ambitionen med budgeten är att slippa för
mycket ryckigheter i driften och istället arbeta långsiktigt med de åtgärder som
beslutas .
Uppdrag och krav effektivitet 20 13 strävar bland mmat mot ett fördjupat
samarbete inom HjoTiBorg, minskad sjukfrånvaro, utreda Kulturskolans
tillhörighet och innehåll, översyn av barnomsorgens res ursfördelningsmodell samt
konkurrensutsätta delar av teknisk service.

KPR § 40

En vård värd samverkan
Jarl Graf informerar om "En vård värd samverkan" som är ett up prop till
samverkan mellan äldrevård och äld reom sorg. Bako m uppropet står SPF och PRO
ti llsammans med en rad yrkesförbund med verksamhet inom vård och omsorg av
äldre. Utgångspunkten är att den enski lda ska erbj udas en vård och omsorg av god
kval ite t. fö rslaget består bland annat av åtta punkter fö r en fungerande
samverkan. Förslagen utgår från äldre personer m ed stora och samm ansatta behov
och som behöver insatser från o lika yrkesgrupper inom vård, omsorg och
rehabi li tering.
Jarl kommer att informera mer om arbetet på Pensionärsrådets nästa sammanträde
14mars 20 13.
KPR § 41

Info rmation från BRA
Jarl Graf ger aktuell information och statistik från BRÅ .

Utdragsbes tyrkande
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Sammantradesda tum
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Pensionärsrådet
KPR § 42
Övrig a frå gor

Återkoppl ing angående läsprojekt i skolan.
Anita Isakson som är representant för Rädda Barnen och specialpedagog med
inriktning på tal -, språk- och läsförmåga har tillsammans med Karin Qvarnström
från Rädda Barnen kontakt med några personer som är intresserade av att hjälpa
till med läsprojektet. Fler intresserade till gruppen behövs rumars blir arbetet för
tungt för de som ställer upp. Under vårterminen kommer gruppen att starta upp på
prov på Gu ldb-oksskolan B läckfisken årskurs 2-3.

Utdragsbestyrkande

