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CJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-14 

Pensionärsrådet 
Plats och tid 

Närvarande 

Övriga deltagande 

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 16.00 

Ledamöter och ersättare 

Ewa F Thorstenson (M), ordförande 

Lars Glad (M) 

Birgitta Vester (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Jarl Graf (SPF) 

Ann-Marie Larsson (SPF) 

Agneta Linder (SPF) 

Doris Lehtipalo (PRO) 

Ingemar Martinsson (RPG) 

Eva Ulfenborg, Socialchef 

Susann lngerhage, Ekonom 

Svante Andren, Samällsbyggnadschef 

Marita Johansson, Enhetschef Sigghusberg 

Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare 

Utsesattjustera Jarl Graf (SPF) 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2019-06-17 
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HJO 
Pensionärsrådet 

KPR § 9 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-14 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 10 

Val av protokolljusterare 

Jarl Graf (SPF) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

KPR § 11 

Information, Ekonomi och framtid 

2 (3) 

Ekonom Susann lngerhage, gav en grundläggande information om kommunens ekonomi samt 
hur denna påverkas av effekterna från inkomst- och kostnadsutjämningssystemet. Vidare gavs i 

information kring de ekonomiska förutsättningarna inför de kommande åren vilka pekar på ett 
kärvare ekonomiskt läge. 

KPR § 12 

Information, nya bestämmelser för trafiken i Hjo nattetid. 

Samhällsbyggmadschef Svante Andren redogör för bakgrunden till de nya trafikföreskrifterna 
för trafiken nattetid och syftet med dessa. Under en längre tid har många boende i stadens 

centrala delar påtalat att de störs svårt av oljud nattetid. Mot bakgrund av detta har 
kommunen inför en ny trafikföreskrift, och stängt av delar av centrala Hjo för biltrafik mellan 
00.00-05.00 alla dagar. Detta för att ge bättre förutsättningar för lugna nätter, och verktyg för 
polisen att kunna ingripa. 

KPR § 13 

Information, från BRÅ 

Jarl Graf (SPF) redogör för informationen på de senaste BRÅ 

Justenndes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Pensionärsrådet 

KPR § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-14 

Information, Bemanning Rödingens matsal 

3 (3) 

Socialchef Eva Ulfenborg informerar om förutsättningarna för bemanningen av verksamheten 
på Rödingen. Verksamheten bemannas under vardagar av deltagare från AME. På helgerna är 
det timanställda som bemannar och svårigheter finna att rekrytera personal särskilt kring 
högtider. 

KPR § 15 

Information, fjärrtillsyn med kameror på Särskilt Boende, som ett led i ökad 
tillsyn nattetid. 

Enhetschef på Sigghusberg, Marita Johansson redogör för syfte och förutsättningar för ett 
eventuellt införande av tillsyn med kameror på särskilt boende. Kameror kan ge ökad 
möjlighet till snabb och säker tillsyn och utgöra ett komplement till besöken. Kamerorna 
ersätter ingen personal och ingen information lagras. 

KPR § 16 

Övriga frågor 

Fråga kring kollektivtrafik och behovet av taxi för den som inte kan ta sig till tex Vårdcentralen 
lyfts. Ordförande informerar om möjligheten att kontakta kommunens representanter i 
kollektivtrafiknämnden för synpunkter och förslag. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 


