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2018-09-13

Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00- 15.00

Närvarande

Ledamöter och ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Jarl Graaf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Maj-Britt Axen, (PRO)
Jörgen Fransson (S)
Agneta Linder (SPF)
Övriga deltagande

Utsesanjustera

Doris Lehtipalo (PRO)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2018-09-24

Underskrifter
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Doris Lehtipalo (PRO)
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Pensionärsrådet
KPR § 15

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.
KPR § 16

Val av protokolljusterare
Doris Lehtipalo (PRO) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 17

Rådet för funktionshinderfrågor- ny arbetsform
Lars Glad, Ordförande KsTu informerade om en ny arbetsform för Rådet för
funktionshinderfrågor.
KPR § 18

Information om uppdrag att utreda trafiksituationen i centrala Hjo kvälls- och
nattetid.
Mot bakgrund av att allmänheten haft synpunkter på trafiksituation i centrala Hjo på kvällar
och nätter så har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen.
Lars Glad, Ordförande KsTu informerade om uppdraget och lovade att återkomma när
uppdraget är slutfört.
KPR § 19

Information om Vård- och Omsorgsverksamheten, sommaren samt
kösituationen.
Ewa F Thorstenson, ordförande KsOu informerade om hur sommarens verksamhet inom
Vård och Omsorg fungerat samt hur kösituationen till särskilt boende ser ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Pensionärsrådet
KPR § 20

o

Information från BRA, Brottsförebyggande rådet
Jarl Graaf (SPF) redogjorde för vad som framkommit på det senaste BRÅ-mötet.
KPR § 21

Övriga Frågor
Rådet diskuterar det mobila poliskontoret som kommer till torget varje vecka. En bra
verksamhet- dock har information om att polisen bytt veckodag för sitt besök varit
bristfällig.
Synpunkter framförs gällande möjligheten att beställa färdtjänst respektive sjukresor,
förfarandet upplevs som mycket krångligt. Önskemål finns om en träff med Västtrafik
framöver angående dessa och andra frågor som rör kollektivtrafiken.
Debatten som hölls med politikerna på Rödingen inför valet var mycket uppskattad. Ide
finns om att ha liknande träffar oftare, inte bara under valår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

