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Pensionärsrådet
Plats och tid

stadshuset, sammanträdesmmmet Öringen, kl. 14:00-16:20

Närvarande

Ledamöter

Ersättare

Ewa F Thorstensson (M), ordforande
Catrin Hulmarker (M)
Lars Glad (M) , vice ordförande
Pierre Ryden (S)
Jarl Graf (SPF)
i\nn Marie Larsson (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)

Agneta Linder

Övriga deltagande

Lennart Andersson, ekonomichef §3 1-33
Elin Sundberg, utredningssekreterare

Utses att justera

Kent Svanström

Justeringens
plats och tid

s tadshuset, 2014-12-17

Underskrifter
Paragrafer

Sekrelerare

Ordförande

Justerare

30-39
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Pensionärsrådet
KPR § 30

Dagordning
Föreliggande forslag till dagordning godkänns.
KPR § 3 1

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Kent Svanström att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
KPR § 32

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Ordföranden berättar att m an har for avsikt att ordna en toalett vid boulebanan,
vilket har varit ett önskemål bland pensionärsgrupper.
KPR § 33

Information om budget
Letmart Andersson, ekonomichef, infmmerar om den fastställda budgeten för
2015. Enligt prognoser h ar kommunen 2 1 miljoner i ökade skatteintäkter jämfört
m ed året innan. (Detta är räknat i nominella tenner, en del av detta består av
inflation.)
En genom gång av de politiska prioriteringarna för 2015 gavs. Vid en av dessa
ptioriteringar, punkten integration - l flyktingmottagning uppstod diskussion. Man
har valt att till år 2015 lägga mer resurser på integrations- och
flyktingmottagningen. Det foljer bland annat av att sam arbetet Hjo har haft m ed
Karlsborgs kommun angående integration- flyktingmottagning öm sesidigt har
upphört då man har insett vikten av att varje kommun är självgående i frågan.
Till nästa möte efterfrågas mer infonnation angående integratio ns- och
flyktingverksamheten.
KPR § 34

Aterkoppling kring träffen 'Fritid för äldre'
Det kom upp en del förslag och synpunkter på träffen 'Fritid för äldre' som det
fanns anledning att titta vidare på såsom förslag om trottoarer och cykelvägar. En
åtgärd som ska göras är att ordna fl er parkeringsplatser kring Rödingen.
Sammanfattningsvis anser pensionärsrådet att träffen 'Fritid för äldre' var ett bra
och roligt m öte.

Justerandes signatur
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KPR § 35

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2014
Elin Sundberg, utredningssekreterare, infom1erade om ej verkställda beslut under
kvatial3 2014. Under perioden har de icke verkställda besluten forändrats från
fyra stycken till en inom LSS. Inom Äldreomsorgen är det två stycken icke
verkställda beslut.
KPR § 36

Beslut: Datum och tider för sammanträdesdagar för 2015
Föreslagna datum godkälll1S.
KPR § 37

Information LPR
Jarl Graf (SFP) infonnerade om det senaste mötet med LPR. I föregående möte
presenterades forslag om omorganisation av LPR i Skaraborg. Graf kunde nu
bekräfta att det blir en nämnd for Skaraborg uppdelat på fem primärområden. Hur
omorganisationen blir i sin helhet är dock fmifarande inte helt klati.
I övrigt kom det upp information från VG Primärvård, de privata vårdcentratema
har ökat sin anslutning medan Närhälsan har minskat. Från 2011 har ungefår 7 %
gått över till privat vårdcentral. Det råder läkarbrist, Götene och Karlsborg har
särskilt problem med det.
KPR § 38

Information från BRA
Jarl Graf (SPF) informerade om senaste mötet med Brå. En stående punktpåBRÅ
är statistiken. Grafberättade att Hjo ligger allmänt bra till men informerade om de
punkter där Hjo klarar sig sämre. Rattfylleri, relationsvåld , knark och
yrkeskriminella/missbrukare har ökat. Graf tydliggjorde att man inte behöver vara
rädd for att vistas gå gatoma i Hjo.
Uppfdljning av trygghetsvandringen gavs. Inget alannerande upptäcktes, det var
synpunkter på höga häckar och avsaknad av belysning. Vissa saker man upptäckte
ska åtgärdas.
Polisen håller på att omorganisera sig och Hjo kommer ingå i Polisregion Väst.
Hjo har blivit ombett att inkomma med ett remissvar vilket i korthet fdredrogs.
Pensionärsrådet var nöjda med remissvaret.
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Pensionärsrådet
KPR § 39

Övriga frågor
•
•

Pensionärsrådet undrar vilka regler som gäller fcir djur på äldreboende.
statistik över hur äldre över 80 år bor efterfrågas. (privat/hemtjänst/särskilt
boende.)

Information om detta tas fram till nästa möte.
Ide uppkom att skapa parkeringsfickor bredvid ICA. I dagsläget parkerar bilar på
den breda trottaren mot Vasagatan.
Jarl Graf hade med sig statistik om andel av befolkningen över 80 år med mer än
l Oolika läkemedel samt andel över 80 år med olämpliga läkemedel. Hjo tillhör de
tre sämsta kommunema i Skaraborg. Jarl önskar fåredra detta i Folkhälsorådet får
att kunna nå ut till läkarna. Han hade även ett tips på att en arbetsgrupp borde
skapas med forslagsvis MAS samt en representant från PRO och SPF, som kan
skapa en handlingsplan där man beskriver hur man ska komma tillrätta med
läkemedelsanvändningen bland invånarna.
Sammanfattningsvis innehöll mötet många olika ideer och fårslag till fårbättringar
i Hjo kmmnun.

Justerandes signalur

Utdragsbestyrkande

