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Sammanträdesdatum

2014-10- 14
Pensionärsrådet
Plats och tid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 14:00- 16:00

Närvarande

Ledamöter

Ersattare

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

Agneta Linder, SPF

övriga deltagande

Annica Cmier, § 26
Anna deLaval, stadsarkitekt, § 22
Louise Eriksson, planarkitekt, § 22
Alexandra Held, resurs- och biståndschef, §§ 23-24
Marita Johansson, tf vård och omsorgschef
Lisa Olausson, utredningssekreterare

Utses att justera

Ann-Marie Larsson

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 2014-10-22

Underskrifter

sekreterare
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20 14-10- 14

Pensionärsrådet
KPR § 19

Dagordning
Mötet beslutar att byta plats på punkt 3 och punkt 8 på dagordningen och i övrigt
godkätma föreliggande förslag till dagordning.
KPR § 20

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Ann-Marie Larsson att tillsanunans med
ordförandenjustera dagens protokoll.
KPR § 2 1

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2014
Tf vård- och omsorgschef Marita Johansson informerade om ej verkställda beslut
under kvartal 2 20 14.
KPR § 22

Information om Action park
stadsarkitekt Anna deLaval och planarkitekt Louise Eriksson infmmerade om
arbetet med action parken och vad som var nytt sedan förra mötet. Planen har
varit ute på sanu·åd och förvaltningen har fått in synpunkter på arbetet. Det fördes
en allmän diskussion kring placering av parken och hur man har tänkt från
kommunens sida när det gäller placeringen. Kent Svanström (PRO) frågade varför
parken inte är planerad till norra sidan av stationen och Jarl Graf (SPF) ansåg att
parken borde ligga på idrottsområdet Catrin HuJmarker (M) betonade vikten av
att skapa mötesplatser mellan yngre och äldre och att det däm1ed finns ett värde i
att parken placeras centralt. Anna deLaval meddelade att det tidigast kommer
finnas ett förslag att ta ställning till i bötjan av nästa år.
Kent Svanström (PRO) tog också upp frågan kring toalett vid boulebanan. Lars
Glad (M) tar med sig frågan til l tekniska förvaltningen.
KPR § 23

Information om uppföljning av enkät inom frivilligverksamheten
Resurs- och biståndschef Alexandra HeJd informerade om resultatet kring årets
enkätundersökning bland frivilli garbetarna inom vård och omsorg. Överlag verkar
fri villigverksamheten fungera bra och frivilligarbetarna är nöjda med sin situation.
Jarl Graf (SPF) lyfte frågan om att kommunikationen med de anställda kan bli
bättre. Personalen upplevs inte som så engagerade och hjälpsamma när det gäller
frivi lligengagemangen. Marita tar med sig den informationen till ledningsgrupp
och ti ll de anställda som berörs.
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KPR § 24

Information om visionsarbete för seniorer 31 oktober
Resurs- och biståndschef Alexandra Held informerade lite kort
temaeftermiddagen ' Fri tid för äldre' som ska vara på Park den 31 oktober.

om

KPR § 25

Verksamhets- och måluppföljning för vård och omsorg
Tf vård- och omsorgschef Marita Johansson informerade om vård och omsorgs
måluppföljning utifrån delårsbokslutet
Jarl Graf (SPF) undrade om frågan kring läkemedelshantering var med bl and
något av målet. Marita och ordförande Ewa informerade om att det inte är med
som något specifikt mål utan är något som man ska arbeta med kontinuerli gt i
verksamheten.
KPR § 26

Information om plan för uppföljning av lokala värdighetsgarantier
Utredningssekreterare Annica Carter info rmerade om arbetet med uppföljning av
de lokala värdighetsgarantiema. De har varit i bruk i över ett år och ska nu
utvärderas och fö ljas upp. Rådet fick tillfålle att komma med synpunkter på
garantierna. En allmän diskussion fördes kring hur man ska nå ut med
informationen om värdighetsgarantierna. Det fanns önskemål om att någon från
kommunen eventuellt skulle kunna komma ut till SPF/PRO och informera om
arbetet med värdi ghetsgarantierna.
KPR § 27

Information LPR
Jarl Graf (SFP) informerade om senaste mötet med LPR. Frågor som tagits upp
var bland annat omorganisationen av LPR i Skaraborg, en ev. sammanslagning
mellan LPR väst och LPR öst kommer ske, omorganisation och orobyggnation av
Skaraborgs sjukhus samt tandvård för äldre.
KPR § 28

Information BRA
Jarl Graf (SPF) informerade om senaste mötet med Brå. Han konstaterade att Hjo
ligger allmänt bra till i statistiken.
KPR § 29

Övriga frågor
Jarl Graf (SFP) informerade om att SPF ska åka på en konferens i Göteborg i
november som ska diskutera läkemedel ti ll äldre och läkemedelshantering. Jarl
kommer återkomma om att diskutera resultatet av konferensen nästa möte.
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Jarl berättade även om ett studiebesök han varit på i Danmark där man bland
annat besökt ett äldreboende och berättade lite om hur de jobbade där.
Ordförande Ewa informerade om att organisationerna ska nominera nya ledamöter
och ersättare till rådet då det är ny mandatperiod. Tills nya ledamöter och ersättare
är utsedda av organisationerna fortsätter de representanter som sitter i rådet i
nuläget.
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