Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06- 19
Pensionärsrådet
Plats och lid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 10:00-1 2:00

Närvarande

Ledamöter

Ersallare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Catrin Hutmarker (M)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)

Jörgen Fransson (S)
Bodil Hedin (S)

övriga dellagande

Håkan Karlsson, arbetsingenjör, § 13
Careline Falkander, fritids- och frivi llighetssamordnare, § 14
Alexandra Held, enhetschef, § 14
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, §§ 15-17

Utses all justera

Kent Svanström (PRO)

Jusleringens
plats och lid

s tadshuset, 20 14-06-25

Under skrifter

sekreterare

Ordrorande
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Paragrarer
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Justerare

Kent Svanström
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Sammanträdesdatum

2014-06-19

Pensionärsrådet
KPR § 12

Dagordning
Föreli ggande förslag till dagordning godkänns.
KPR § 13

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Kent Svanström (PRO) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 13

Information om parkeringar
Arbetsingenjör Håkan Karlsson informerade om parkeringsförhållandena under
sommaren. Parkeringen vid Prärien har fått ett temporärt bygglov under juliaugusti vilket innebär att det vid fint väder finns möjlighet att parkera där.
Tekniska utskottet har också tagit beslut om ändring i lokala trafikföreskrifter om
införande av parkeringsförbudszon
centrala Hjo vilket innebär att
parkeringsförbudszonen har minskats.
Håkan informerade även om Action-parken och berättade att remissvaren från
första rundan är inkommna och att ärendet nu ska ut på remiss igen.
KPR § 14

Information om utvecklingen av Rödingen
Fritids- och frivi llighetssamordnare Cm·oline Falkander och enhetschef Alexandra
Heldinformerade om arbetet med utvecklingen av Rödingen.

KPR § 15
Information kring Jonas Engelbrektssons entledigande
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson kommer att sluta sin anställning den
31 augusti och under tiden som tillsättningsprocessen pågår kommer det
tillförordnas två personer som sköter tjänsten.
KPR § 16

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2014
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson infonnerade om ej verkställda
beslut under kvartal l 20 14.

Juslerandes signalur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 14-06-19

Pensionärsrådet
KPR § 17

Beslut om utdelning av föreningsbidrag 2014
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson info rmerade om vilka föreningar
som har blivit tilldelade föreningsbidrag 2014.
KPR § 18

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp. Ordförande Ewa önskade alla en glad sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

