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Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 15.00 - 16.15

Närvarande

Ledamöter och ersättare

Eva Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Jarl Graaf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Maj-Britt Axen, (PRO)
Bodil Hedin (S)
Margareta Fransson, vård- och omsorgschef
Susanne Ryden, Fritids- och frivilligsamordnare
David Carlsson, enhetschef Resurs- och Biståndsenheten

Övriga deltigande

Utses m justera

Doris Lehtipalo (PRO)

justeringens plats och tid
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Pensionärsrådet
KPR § 8

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.

KPR § 9

Val av protokolljusterare
Doris Lehtipalo (PRO) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

KPR §lO

Uppföljning av ny taxa som infördes 2018-04-0 l
David Carlsson, enhetschef Resurs- och biståndsenheten fanns tillgänglig för att ta emot
eventuella synpunkter från rådets organisationer avseende den nya äldreomsorgstaxan som nu
varit i kraft i drygt en månad. Inga synpunkter hade framkommit så här långt. Taxan kommer
att utvärderas under 20 18 och rådet kommer att få till sig vad utvärderingen utmynnar i.

KPR §Il

Information om kommunens arbete med fallprevention
Vid förra sammanträdet informerade kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska om hur
kommunen arbetar med fallprevention genom tex kvalitetsregistret Senior Alert.
lnfomationen fördjupades denna gång med information från Fritidssamordnare Susanne
Ryden om hur Vård och Omsorg arbetar förebyggande med "Hjo Faller Ej" på Rödingen. Hjo
Faller Ej är fallförebyggande rörelser/övningar tilllugn musik, där alla deltar utifrån sin
förmåga.
KPR § 12

Information om Vård- och Omsorgsverksamheten
Vård- och Omsorgschef Margareta Fransson informerade om läget inom Vård och Omsorg
för närvarande när det gäller det ekonomiska läget, kön till särskilt boende och
bemanningsläget inför sommaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KPR § 13

Information från BRÅ, Brottsförebyggande rådet
Jarl Graaf (SPF) redogjorde för vad som framkommit på det senaste BRÅ-mötet.
KPR § 14

Övriga Frågor
Ordförande Eva Thorstensson önskade rådets medlemmar en glad sommar och skickade med
en uppmaning till alla att delta i årets Medborgarundersökning som skickas ut från SCB i
augusti till ett stort antal slumpvis utvalda Hjobor.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

