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Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00-16.00

Beslutande

Ledamöter

Ewa F Thorstensson (M) ordförande
Lars Glad (M)
Marie Lindberg (S)
Jörgen Fransson (S)
Jarl Graf (SPF)
Ann-Marie Larsson( SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)

Tjänstgörande ersättare

Eva Lundin (S)
Agneta Linder(SPF)

Catrin Hulmarker ( M)
Bodil Hedin (S)
Stein-Erik Norderhaug, Chef IFO
Per-Åke Johansson, Miljöstrateg
Annica Carter, Kvalitetssamordnare
Margareta Cavalli-Björkman, Sekreterare

Övriga deltagande

Doris Lehtipalo

Utses an justera

Justeringens plats och tid

Unde rskrifter
Pa ragra fer
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Justerare
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Pensionärsrådet

KPR § 25

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.

KPR § 26
Val av protokolljusterare

Pensionärsrådet beslutar att utse Doris Lehtipalo(PRO) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

KPR § 27
Integrations och flyktingverksamhet

Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO chef
IFO chefen informerade om att flyktingmottagandet i Hjo kommun ökat markant på ko rt tid
och att de länder som representeras mest är Syrien, Afghanistan samt Irak . Nya lokaler på
Sjöryd för att ta emot ensamkommande flyktingbarn kommer att stå färd igt l l l l .

KPR § 28
Naturvårdsplan för Hjo kommun

Remiss Naturvårdsplan
Trafikantveckan
Föredragande: Per- Åke Johansson, Miljöstrateg

-Naturvårdsplanen ska ge en översikt över var i kommunen det finns värdefull natur, på vilket sätt
den är värdefull samt hur den bäst förvaltas. Den skall göra ett underlag för samhällsplanering
och ställningstaganden i enskilda ärenden, konkretisera mål och ambitioner för kommunens
naturvårdsarbete. Planen består av en plandel, objektdel samt karta. Naturvårdsplanen görs på
uppdrag av kommunstyrelsen och medfinansieras genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen
i Västra Götaland. Naturvårdsplanen finns nu ute på remiss t.o.m. den 20/9, Hjo kommun önskar
få in förslaget till naturvårdsplan snarast möjligt.
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-Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som sedan 2002 anordnas den 16-22
september varje år. Den ska motivera till att ge medborgarna möjlighet att upptäcka alternativa
sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. Hjo kommun medverkar för första
gången i år under fredag och lördag 18-19/9 då det ordnas en cykelaktivitet för femåringar,
cykelbingo och cykelloppis. Gångfartsområdet kommer också att utökas, målet är ett livfullt
folkliv och färre bilar i centrum.

KPR § 29
Hemvårdsprocessen

Föredragande: Ann ica Carter, kvalitetssamordnare

Nyckelfritt låssystem: Vård och Omsorg har ett tydligt uppdrag att arbeta med att utveckla
Hemvårdens arbetssätt och rutiner för att få en verksamhet med god kval itet för brukarna, en
god arbetsmiljö och en ekonomi i balans. Införandet av nyckelfri hemvård och insatsregistreri ng
via mobiltelefoni är ett led i detta arbete. Det nyckelfria haneerandet kommer att tas i bruk inom
snar framtid.

Matdistribution: Vård och omsorg har fått i uppdrag att se över matdistributionen och att
göra en förstudie om olika alternativ istället för att som idag leverera en varm måltid.
Många kommuner har idag övergått till leverans av kall mat och anledningen till detta är
att det är svårt för att hålla temperaturen och kvaliten på den varma maten som
levereras samt att det är mycket mindre kostsamt för den enskilde och för kommunen.
En referensgrupp av de som har matdistribution ska bildas.
Genomf6randeplaner: Inom Vård och omsorg fokuserar man på arbetet med
genomförandeplaner t.ex. så ser man över personalens schema vilka skall bli anpassade
efter brukarna och deras behov så att det blir färre vårdare hos brukarna.

KPR § 30
Ej verkställda beslut kvartal 2 2015

Föredragande: Annica Carter, kvalitetssamordnare
Annica Carter informerade om ej verkställda beslut inom Vård och omsorg.

KPR § 3 1

Övdga Frågor:
Julmarknad
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Margareta Cavalli-Björkman informerade om att årets Julmarknad kan hållas som van ligt på Park
då reparationer av Park startar först i december månad.
Nästa möte

Tisdagen l O december, kl. 14.00, Öringen.
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