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Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 16.00

Nilrvannde

Ledamöter och ers.ätttre

Ewa F Thorstensson (M) ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Jarl Graf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson ( RPG)
Agneta Linder (SPF)
Eva Ulfenborg, Vård och omsorgschef

Öv riga delagande

Susanne Ryden, Frivilligsamordnare
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Pensionärsrådet
KPR § 33

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordn ingen.

KPR § 34

Val av protokolljusterare
Ann-Marie Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

KPR § 35

Grundläggande betaltjänster
Frida Bengtsdotter, processledare Länsstyrelsen Landsbygdsavdelning uteblev på grund av
sjukdom.
Pensionärsrådet beslutar att informationen om grund läggande betaltjänster flyttas till mötet i
mars 2017.

KPR § 36

Ekonomi
Vård och- omsorgschef Eva Ulfenborg informerade om det ekonomiska läget inom Vård- och
omsorg där man ko ntinuerligt arbetar med att få budgeten i balans.

KPR § 37

Organisationen inom Vård och omsorg
Eva Ulfenborg, Vård- och omsorgschef informerade om att de tre utlysta tjänsterna som
en hetschefer nu är tillsatta.

KPR § 38

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3
Vård- och o msorgschef, Eva Ulfenbo rg informe rade om ej verkställda beslut kvartal 3 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KPR § 39

Dagvårdsresor eller verksamhetsresor till dagverksamhet
Vård- och omsorgschef Eva Ulfenborg informerade om att personalen på Klammern och
Regnbågen kommer att transportera brukare med fordon som ett komplement till Västtrafik
och dess taxiservice.

KPR § 40

Pågående översyn av avgifter och hyror inom vård och omsorg
Frivilligsamordnare Susanne Ryden informerade om hyror på Rödingen där förslag lagts fram till
att tre olika priskategorier skall gälla för uthyrning av Rödingen. För seniorer och politiska
partier är det fortsättningsvis kostnadsfritt att hyra lokal Rödingen.
Pensionärsrådet lyfte frågan om att Susanne Ryden tar kontakt med Eva Ulfen borg, Vård - och
omsorgschef och Ulrika Alleniusson, Kostchef, beträffande användning av kökets faciliteter på
Rödingen som nu är väldigt begränsad för de som kommer utifrån och skall nyttja lokalen.
Pensionärsrådet lyfte frågan om önskemål av gratis hyra för seniorerna på
kulturkvarteret Pedagogien. Catrin Hulmarker tar med sig frågan.

Inför nästa möte önskar Pensionärsrådet information om avgifter och hyror, Kulturkvarteret
Pedagogiken.

KPR § 41

Östra HSN Pensionärsråd
Jarl graf informerade om det senaste mötet då man hade en Pensionärsdialog med presidiet för
Östra HSN den 2 december 2016 på Regionens Hus, Mariestads sjukhus.
Mötesanteckningar och information från Pensionärsdialog delgavs på möte.

KPR § 42

BRÅ
Jarl Graf (SPF) och Catrin Hulmarker, Kommunalråd informerade om det senaste mötet med

BRÅ.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KPR § 43

Mötestider 20 17
Mötestider 20 17 delgavs på möte.

KPR § 44

Övriga frågor
Broddar:
Pensionärsrådet lyfte frågan kring gratis utdelning av "broddar" till seniorer i Hjo kommun. Enligt
rådet så delar Karlsborgs kommun ut gratis broddar till sina seniormedlemmar och önskar få lite
information hur Karlsborg har gjort med detta ärende.
Eva T orstensson, ordförande tar med sig frågan och kontaktar Karlsborgs kommun.

Bussresor Hjo-Skövde:
Vidare lyfte Pensionärsrådet fram frågan om gratis bussresor från Hjo t ill Skövde. För seniorer
idag åker man gratis från Hjo till Värsås men från Värsås vidare till Skövde måsta man erlägga
avgift. Avgiften borde vara gratis för seniorer hela sträckan Hjo- Skövde.
Margareta Cavalli-Björkman, sekreterare tar med sig frågan till Kollektivkontoret med en skriftlig
förfrågan.

Ordförande Eva T orstensson tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

