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Pensionärsrådet
Plau och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00 - 16.00

Beslutande

Ledamöter

Tjä nstgörande ersäture

Ewa F Thorstensson (M) ordförande
Lars Glad (M)
Marie Lindberg (S)

Eva Lundin (S)

Jörgen Fransson (S)

Catrin Hulmarker (M)

Jarl Graf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Kent Svanströffi (PRO)

Maj-Britt Axen (PRO)

Doris Lehtipalo (PRO)
Ingmar Martinsson (PRO)
Agneta Linder (SPF), ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Sofia Svanström, enhetschef, § 35
Annica Carter, kvalitetssamordnare, §§ 36-38
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef, §§ 37-40
Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef, § 41
Lisa Olausson, utredningssekreterare

Uuesmjustm

Jarl Graf (SPF)

Justeringens plou ocn tid

Stadshuset 20 15-12-
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Pensionärsrådet
KPR § 32

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fatställa dagordningen.

KPR § 33

Val av protokolljusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Jarl Graf (SPF) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

KPR § 34

Information från BRÅ
Jarl Graf (SPF) informerade om punkterna på senaste BRÅ. l samband med detta informerade
Catrin Hulmarker om läget med nyanlända i kommunen.

KPR § 35

Information om införande av nyckelfritt
Sofia Svanström, enhetschef på hemvården, informerade om arbetet med att införa nyckelfritt
hos brukarna och vad det innebär i praktiken. Ambitionen är att projektet kommer att starta i
början på nästa år och det kommer berö ra hemvården, personlig assistans och legitimerad
sjukvårdspersonal.

KPR § 36

Information om förstudie kring matdistribution
Annica Carter, kvalitetssamordnare, presenterade fö rstudien om matdistribution där det
föres lås att brukarna i Hjo kommun ska erbjudas att kunna beställa kyld mat vilket kommer öka
valfriheten för brukarna. Pensionärsorganisationerna var nöjda med förvaltningens förslag till
beslut i frågan. Alla på mötet fick möjlighet att få ett exemplar av fö rstudien.
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Pensionärsrådet
KPR § 37

Information om brukarundersökning inom hemvård och äldreomsorg
Annica Carter, kvalitetssamordnare, gick igenom resultaten från Socialstyrelsens
brukarundersökning 'Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?'. Olika frågor relaterade till
undersökningen diskuterades och på det stora hela kunde man konstatera att Hjo visar upp fina
resultat och att brukarna är nöjda med verksamheten.

KPR § 38

Information om förstudie kring utökade behov inom demensomsorgen inkl.
utökning av antalet lägenheter i särskilt boende med demensinriktning
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef, och Annica Carter, kvalitetssamordnare, informerade om
arbetet med törstudien och hur förvaltningen har resonerat i arbetet.

KPR § 39

Information om närhälsan
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef, inform erade om arbetet med närhälsan och mobil
närvård i samverkansområdet norra Skaraborg. Jarl Graf (SPF), som sitter med i en
referensgrupp som är knuten till regionen, informerade om vad han vet om projektets införande.

KPR § 40

Ej verkställda beslut kvartal 3 2015
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef, informerade om ej verkställda beslut under kvartal 3
2015.

KPR § 41

Information om trafikplan och Prärien
Håkan Karlsson, sam hällsbyggnadschef, informerade om vilka synpunkter som kommit in unde r
trafikplanens remissrunda. Allmänna diskussioner om trafiksituationen i Hjo kommun följde.
Håkan informerade även om att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för
Prärien.
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Pensionärsrådet
KPR § 42

Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd
Jarl Graf (SPF) informerade om rådets arbetssätt och hur det fungerar, nyligen har man bl.a. haft
dialogmöte med representanter från flera olika grupper. Där var flertalet representanter från
Hjo kommuns pensionärsråd med och representanter från andra kommunala pensionärsråd.
Man fick mycket bra information och tre bilagor kommer att skickas ut till alla representanter i
pensionärsrådet i samband med nästa protokollsutskick.

KPR § 43

Sammanträdesdagar 20 16
Rådet beslutar att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar 20 16.

KPR § 44

Övriga frågor
Inga övriga frågor. Ordförande Ewa önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

