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CHJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-17 

Pensionärsrådet 
Plats och tid 

Närvarande 

Övriga deltag,rnde 

Matsalen, Rödingen, kl. 14.00 - 16.15 

Leda.möter 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) 

Göran Banck (PRO) 

Ingemar Martinsson (RPG) 

Annika Törner, Verksamhetschef VoO 

Thomas Lindberg, Kommunjurist 

Julian Rittermann, Säkerhetsstrateg 

Maria Berg, Verksamhetsutvecklare 

Christina von T ell, Folkhälsostrateg 

Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare 

Utsesattjustcra Lars Glad (M) 

Justeringens plats och ad Stadshuset 2021 -06-22 

Underskrifter 

Sekreterare -------------------
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KPR § I 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-17 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 2 

Val av protokolljusterare 

Lars Glad (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

KPR § 3 

Information, Presentation 

2 (4) 

Kort presentation av Julian Rittermann, ny Säkerhetsstrateg i Hjo kommun, Julian kommer att 
arbeta enkom för Hjo kommun inte i ett kommungemensamt samarbete likt tidigare 
organisation. En bred roll som arbetar med säkerhetsfrågor utifrån fler perspektiv så som 
krisberedskap, trygghet för medborgarna samt säkerhet för medarbetare och brukare. 

KPR § 4 

Information, generella förutsättningar för Kamerövervakning i publika miljöer. 

KPR har tidigare i beredning lyft intresse för frågan både kring kameror för övervakning av 
otrygga miljöer samt kameror av mer allmänt intresse, likt kameran över hamnen som tidigare 
kunnat ses över internet. Kommunjuristen redogör för möjligheten att sätta upp kameror 
kontra rätten till skydda av integriteten samt begränsningar kopplade till GDPR. Polisen har 
möjlighet att sätta upp kameror i miljöer där frekventa brott begås - men endast när 
situationen är av sådan art att detta motiverar eventuella integritetsintrång. Tacksamt kan 
konstateras att brottsligheten i Hjo inte motsvarar denna problembild. 

Kameror av mer allmän karaktär kan sättas upp, dock får de inte visa detaljer på den nivå att 
någons identitet kan röjas , ex genom kläder eller visst fordon. 

KPR § 5 

Information, Parkering i Hjo sommartid - perspektiv inför utvärdering 

Verksamhetsutvecklare, Maria Berg ger information om syfte och bakgrund till beslutet om 
parkeringsavgifter på Strömparterren under högsommaren (juni, juli och augusti). Behovet av 
att se över trafiksituationen i Hamnen under sommartid har lyfts från fler håll. Genom tex 
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inkomna synpunkter under flera år. Under sommaren är Hjo en turiststad, många kommer hit 

över dagen oftast i bil. Många står parkerade i hamnen under låg tid eller hela dagen för besök 

vid badet. Medborgare och näringsidkare har vittnat om svårigheten att hitta plats för 

parkering kortare stunder för besök, ärenden etc i hamnområdet. Vidare finns ett mer allmänt 

syfte att styra om resor för den som har möjlighet från bil till gång/cykel vilket främjar både 

stadsbilden och miljön. Och skapar ökad möjlighet för den som verkligen behöver ta bilen att 

hitta en ledig plats. 

Sedan tidigare finns ett system med P-skiva. Forskningen på området visar dock att verklig 

effekt uppnås om man både begränsar tiden man får stå parkerad samt tar ut en avgift. 

Avgiften är I Skr per timme. 

Betalningen sker genom en App eller via sms. Att investera i ett system som inkluderar 

betalning med kort skulle betyda en betydlig kostnad. Då beslutet kommer att utvärderas 

grundligt under hösten och i första insats är ett tillfälligt försök ansågs inte den investeringen 

vara motiverad. Synpunkter och inspel från KPR i frågan mottages tacksamt via Synpunkten, 

post, mail eller vid nästa sammanträde. 

KPR § 6 

Information - Resultat Seniorenkät 2021 

Folkhälsostrateg Christina von Tel1 redogjorde för resultat av Seniorenkäten 2021. Denna 
distribuerades med post till alla medborgare 70 år och äldre, med förfrankerat svarskuvert. 
Enkäten är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från bla Hjo kommun, kyrkorna 
samt SPF, PRO och RPG. 1960 hushåll fick enkäten hemskickad. I 133 svar inkom, mycket högt 
deltagande. Ca 7 av I O är nöjda med fritids utbudet, fler förlag på aktiviteter inkom. 
Av seniorerna är det 80% som använder digitala verktyg regelbundet i vardagen. Av de som 
inte gör det var det 20% som önskade hjälp att komma igång. 
Det var 8% som uppgav att de besväras av ofrivillig ensamhet, vilket är under rikssnittet men 
målsättningen är att än färre ska behöva uppleva detta. 

KPR § 7 

Seniorcoacher till Träffpunkt Rödingen samt läget i verksamheten VoO 

Verksamhetschefen för VoO Annika Törner berättar om nysatsning på Rödingen som nu åter 

öppnar efter pandemin. Lokalerna har renoverats med nytt golv, möbler målade väggar och 

teknik och utsmyckning. Personalen på Rödingen kommer arbeta tillsammans med 

dagverksamheten framöver, deras titlar blir Seniorcoacher. 
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Gällande covid-19 är det lugnt ute i verksamheten. Alla brukare som velat ha vaccin är 
fullvaccinerade sedan ett par månader och personalen likaså. Vikarier erbjuds vaccin i den mån 
det finna tilldelning av detta. Fortsatt användning av skyddsutrustning, munskydd och visir 
gäller. 

KPR § 8 

Rapport från BRÅ 

Rådets representant till BRÅ, Jarl Graf (SPF) redogör för vad som avhandlats i BRÅ senast. 

BRÅ har varit påverkat av pandemin som så mycket annat och flera möten har utgått. 
Trafikfrågan, med oljud har dominerat. Hjo kommun har fått nej från Länsstyrelsen på sin 
beslutade ändrade ordningsföreskrift. Detta trots att samma ordalydelse använts som annan 

kommun fått godkänd tidigare hos samma Länsstyrelse. Beslutet är överklagat. 
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