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CHJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019- 12-12 

Pensionärsrådet 
Plats och t id 

Närvarande 

Ö vriga deltagande 

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 16: I 0 

Ledamöter och ersättare 

Ewa F Thorstenson (M), ordförande 

Lars Glad (M) 

Birgitta Vester (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Jarl Graf (SPF) 

Agneta Under (SPF) 

Doris Lehtipalo (PRO) 

Marianne Allander (PRO) 

Ingemar Martinsson (RPG) 

Kjell-Arne Green (S) 

Lars-Göran Svensson (S 

Ann-Marie Larsson (SPF) 

Gun Dalman (PRO) 

Annika Törner, Bitr Verksamhetschef Vård och Omsorg 

Susann lngerhage, Ekonom 

Kitty Sörman, Anhörigsamordnare 

Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare 

Utsesanjustera Doris Lehtipalo (PRO) 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2019-12-17 

Underskrifter 

Ewa F Thorstenson. ordförande 

;6 t ~ ~ h h-pc(/i Y' 
justeras 

Doris Lehtipalo (PRO) 

Sidan 

I (4) 

Paragrafer 26-36 



HJO 
Pensionärs rådet 

KPR § 26 

Dagordning 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2019-12-12 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 27 

Val av protokolljusterare 

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

KPR § 28 

Information, omdragning av promenadslingan "Guldkroksslingan" 

2 (4) 

Folkhälsostrateg Christina von Tel1 berättar om det planerade arbetet med att dra om 

promenadslingan "Guldkroksslingan" i syfte att göra den mer lättillgänglig och skapa möjlighet 

för många att nå målet om 30 min fysisk aktivitet per dag. Deltagarna vid mötet ges möjlighet 

att komma med synpunkter på hur den bäst bör anpassas. 

KPR § 29 

Rapport från regionens utökade pensionärsråd 

Agneta Linder, SPF rapporterar från regionens utökade pensionärsråd, vilket hölls den 22 

november i Mariestad. Rådet behandlade bla frågan om nära vård och betonade vikten av att 

individen skall vara delaktighet och nära vård ska erbjudas vid insatser som är förebyggande, 

eller vanligt förekommande. Information gavs även kring Hjärtsvikt där man betonade behovet 

av likvärdig vård över landet. 

KPR § 30 

Information, Budget 2020 

Ekonom Susann lngerhage gav en information om budget tagen för 2020 och om det 
ekonomiska läget i vård och omsorg. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KPR § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-12 

Information, Förändringar på Sjöryd och Dagverksamheten Smedjan 

3 (4) 

Bitr Verksamhetschef VoO, Annika Törner ger en lägesbild kring de förändringar som är 
planerade på Sjöryd. Förslaget är att stänga Bojen under våren 2020 då det finns tomma 
platser på Sjöryd. Gästerna på smedjan kommer att intervjuas samt få ut en enkät för att 
kunna kartlägga deras behov och önskemål och hitta bästa möjliga sätt att möta dessa i den 
nya verksamheten. 

KPR § 32 

Information, ny satsning "Äntligen måndag" 

Anhörigsamordnare Kitty Sörman berättar om en ny satsning på Rödingen from januari 2020. 
"Äntligen måndag". Detta är ett tillfälle att samlas och starta veckan på ett positivt sätt. 
Satsningen är ett samarbete med organisationerna SPF och PRO. 

KPR § 33 

Information, Socialstyrelsens brukarundersökning 2019 

Verksamhetsutvecklare Klara de Boer presenterar resultatet från Brukarundersökningen 2019. 

Verksamheterna i Hjo kommun får ett gott betyg av brukarna som står sig väl mot rikets 
resultat. 

KPR § 34 

Information från BRÅ 

Jarl Graf (SPF) redogör kort för vilka frågor som är aktuella för BRÅ i dagsläget. 

KPR § 35 

Beslut, Sammanträdesdagar för 2020 

Ny sammanträdesdagar för 2020 beslutas. Dessa är: 

12 mars, 18 juni, 17 september och 17 december. Mötena hålles torsdagar kl 14.00. Bereding 
äger rum veckan innan på tisdag kl 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KPR § 36 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-12 

4 (4) 

Vad gäller avseende anställningskrav och språkkrav för anställda i Hjo kommun? Bitr 
Verksamhetschef Annika Törner redogör för kompetenskrav och samarbetet med Vård 
och omsorgscollege. Informerar även om svårigheten att finna utbildad personal. 
Språkkrav finns, personalen måste kunna göra sig förstådd hos brukarna. Viktigt för 
patientsäkerheten. Också angeläget att skapa vägar in i yrket för språksvaga tex praktik. 

Upphörandet av kontanthantering på Rödingen. SPF framhåller att bankerna from 2020 
måste ta emot kontanter och kräver att förvaltningen åter ser över hanteringen av 
kontanter på Rödingen. 

Belysningen i stan kvällstid upplevs som undermålig. Lamporna lyser inte upp gatorna 
ordentligt vilket kan göra det svårt att gå och cykla säkert. Frågan kommer att lyftas med 
Hjo Energi. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


