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Annika Boman Owren (SPF) § 25-27 
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KPR § 19 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-16 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 20 

Val av protokolljusterare 

2 (4) 

Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll gällande 

§ 19-24. Annika Boman Owren (SPF) utses att justera protokollet gällande §25-27 

KPR § 21 

Information: Verksamhetsområde Kultur, Turism och Fritid. 

Christer Svensson, Verksamhetschef K, T & F berättar om verksamheten, dess organisation 

och uppdrag. Redogör för hur man hittar information om de olika verksamheterna och hur de 

samverkar med kultur- och fritidslivet i Hjo kommun. Christer informerade även om den 

kommande satsningen på "Stärkta bibliotek". Hjo kommun har mottagit statsbidrag för att 

renovera och förstärka biblioteken, bla i syfte att öka tillgängligheten. Genom möblering, 

färgkodning mm förtydliga och förenkla för medborgare att orientera sig i bibliotekets utbud. 

Samt att knyta samman användningen av lokalen Kulturkvarteret mer integrerat. Vidare sker 

en särskild satsning på att anpassa delar av biblioteket för barn och unga. 

KPR § 22 

Presentation och Information Samhällsbyggnad 

Hjo kommun välkomnar en ny Samhällsbyggandschef, Jonas Sjölin. Jonas presenterade sig, sin 

bakgrund samt berättar kort om verksamhetens uppdrag. 

Tf. Samhällsbyggnadschef Stefan Swenson redogjorde för vad som är på gång inom 

verksamheten där bla färdigställande av Estrid Ericsonskolan, renovering av vågbrytaren samt 

expansionen av Knäpplanområdet kan nämnas särskilt. Vidare berättade Stefan om en del av 

det planarbete som pågår, frågan om markanvisningar samt planerade bostadsområden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Rapport från BRÅ 
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2021-12-16 
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Jarl Graf, rådets representant i BRÅ informerade från senaste mötet med bla brottsstatistik. 
Överlag har brotten minskat i Hjo jämfört med de senaste åren. Inga tydliga trender kan 
skönjas. Dock pågår en hel del skadegörelse inom skolans värld. Kommunpolisen slår ett slag 
för Grannsamverkan - vill man starta en grupp i sitt bostadsområde är hon gärna behjälplig 
med detta. 

KPR § 24 

Resultat från Brukarundersökning i Hemvården 
Marcus Sjöquist, Enhetschef Hemvården presenterar resultatet från den enkätundersökning 
som gjorts bland Hemvården brukare under hösten. Det var god svarsfrekvens med I 08 svar 
av 250 utskickade. Glädjande kan konstateras: 

att 94% anser att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid 

att 96% får den omsorg de behöver 

att 92 % är nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande 

att 94 % tycker det känns tryggt eller mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemvården 

att 15 % tycker att det är besvärande eller mycket besvärande att det inte alltid är samma 
personal som kommer och 37% tycker att detta är lite besvärande 

att 48 % inte upplever det som ett problem att det inte alltid är samma personal som kommer 

KPR § 25 

Svar: Skrivelse angående remissgrupp 

Mötets ordförande redogör för reglementet i vilket det står inskrivet att KPR är en 
remissinstans. Vidare konstateras att KPR har både samrådsfunktion samt kan agera 
remissinstans. I påföljande samtal om frågan lyftas att frågan bör tas med till kommande KPR 
när ordinarie ordförande är närvarande för fortsatt samtal och svar. Vidare föreslås att 
reglementet för KPR sänds med nästkommande kallelse. Då reglementet har drygt I O år på 
nacken bör det ses över. 

Justcrandes signatur I l Utdragsbestyrkande 
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Rapport från det utökade pensionärsrådet med Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

4 (4) 

Ordförande för SPF Annika Boman Owren gjorde en redogörelse för några av de frågor som 
lyftes i mötet bis frågan om att vara rätt försäkrad vid tex utlandsresors i händelse av akut 
sjukdom. 

KPR § 27 

Övriga frågor: 

Bussresor inom regionen 

Önskemål om ett liknande system som inom Göteborgs lokaltrafik, med fria resor från 65+ 

med sk. seniorbiljett. Det är kommunerna som beslutar om de ska erbjuda seniorbiljett och 
från vilken ålder (65 eller 75 år). Kommunen betalar din seniorbiljett, men vissa kommuner tar 
ut en administrativ engångsavgift. I Skaraborg är det 75+, Göteborgs stad däremot erbjuder 
seniorbiljett från 65+. 

Sjukresor - prissättning. 

Se föregående protokoll. Rådet är intresserat av hur frågan drivits vidare. 
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