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Öringen, stadshuset, kl. 14.00- 15.15

och tid

Närvar.~nde

Ledamöter och ersättare

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Jörgen Fransson (S)
Jarl Graaf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Agneta Linder (SPF)
Maj-Britt Axen, (PRO)
Birgitta Johansson, enhetschef Resurs- och biståndsenheten

Övrig> dolugonde

Linda Fredriksson, avgiftshandläggare
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef
Annica Carter, verksamhetsurvecklare
Svante Andren, samhällsbyggnadschef
Ingemar Martinsson (RPG)

Uucs att justen

Justeringens plus och tid

Underskrifter

Por.ogr.~for
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Ingemar Martinsson (RPG)
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Pensionärsrådet
KPR § 20

Dagordning
Pens ionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.
KPR § 21

Val av protokolljusterare
Ingemar Martinsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 22

Förslag till ny avgiftstaxa
Birgitta Johansson, enhetschef Resurs- och biståndsenheten och avgiftshandläggare Linda
Fredriksson informerade om de huvudsakliga förändringarna i den nya avgiftstaxan som är på
väg upp för beredning. Så snart det finns ett färdigt förslag till ny taxa kommer rådets
organisationer att få förs laget skickat till sig fö r synpunkter.
KPR § 23

Upphandling av kyld mat
Annica Carter, som är verksamhetsutvecl<lare inom Vård och omsorg, berättade att Vård och
omsorg just nu deltar i en gemensam upphandling av kyld mat ti llsammans med Tibro och
Töreboda. Som en del i upphandl ingen bjuds Pensionärsorganisatione rna in för att provsmaka
maten från olika leverantörer innan beslut fattas om läm plig leverantör. Annica återkommer
med en in bjudan så snart Upphandlingsenheten i Skövde meddelat tid och plats för
smakprovningen.
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KPR § 24

Boendebehov för äldre och funktionsnedsatta
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef, informerade om rapporten "Behovet av bostäder fö r äldre och
för personer med funktionsnedsättning" som kommunstyrelsen gett fö rvaltningen i uppdrag att
utarbeta. Rapporten är en del i det totala bostadsförsörjningsprogram som kommunfullmäktige antagit
den na månad. Rapporten visar att Hjo kommun bedöms ha en god planering när det gäller antalet
särskilt boende platser men det finns ett växande behov av senioranpassade bostäder de kommande
åren.
KPR § 25

Frågor till teknisk service
Svante Andren, samhällsbyggnadschef, svarade på frågor och tog emot synpunkter från rådet,
t ex vad gäller kvaliteten på Vekagatan samt framkomligheten på trottoarer på Söder.
KPR § 26

Information från BRÅ, Brottsförebyggande rådet
Jarl Graaf (SPF) redogjorde för vad som framkomm it på det senaste BRÅ-mötet.

KPR § 27

Övriga frågor
PRO har ett önskemål om att sänka åldern fö r Fixar-Malte tjänster till 65 år. Tyvärr är inte detta
möjligt då Hjo kommun måst e följa lagen o m Lag (2009:47) om vissa kommunala befogen heter § 7 där
det står att "Kommun er får utan föregående individuell behovsprövning t ill handahålla servicetjänster åt
personer so m fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,
o lycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad ."
KPR § 28

Avtackning av Kent Svanström
Kent Svanström, t idigare ordförande i PRO har nu avslut at sitt uppdrag i Kommunala
Pensionärsrådet och ordförande och rådets medlemmar tackar honom för ett gott samarbete
genom åre n med e n blomma och lite tårta.

justerandes signatur.
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