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Pensionärsrådet 

KPR § I 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 2 

Val av protokolljusterare 

Gun Dahlman (PRO) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

KPR § 3 

Information från Seniorcoacher angående IT:stöd 

2 (4) 

Seniorcoacherna Susanne Ryden och Emelie Glaadh informerade om de olika formerna av IT

stöd som erbjuds genom seniorcaocherna på Rödingen och kommunens IT pedagog. På 

Rödingen hålls regelbundet IT-cafe där det finns möjlighet att få stöttning med IT relaterade 

frågor och prylar. Kommunens IT-pedagog Annika Andreasson hjälper till praktiskt och 

utbildar. Det finns även möjlighet att låna lpads och Chromebooks (bärbara datorer). 

Seniorcoacherna erbjuder även, i mån av tid, hembesök för stöttning med IT. Hjälp finns att få 
med allt från att ladda er appar till att söka information och skicka epost. 

Vidare informerades om Rödingens breda utbud av program bla med mycket fokus på fysisk 
träning: sittgympa, fallförebuggande och yoga. 

KPR § 4 

Läget i verksamheten VoO 

Annika Törner, Verksamhetschef VoO informerar om läget i verksamheten. Covid-19 är 

fortfarande tyvärr en aktuell fråga då smittspridning i Hjo varit fortsatt hög under inledningen 

av året. Detta bidrar till hög frånvaro av personal. 

Nu inleds nästa omgång vaccinationer, dos 4, för särskilda grupper. 

Personalen arbetar fortsatt med skyddsutrustning med bla munskydd i patientnära arbete och 
med sk source controle: Source control innebär att bäraren skyddar personer i sin omgivning 
mot covid-19 vid en eventuell asymtomatisk infektion. Detta innebär att personalen även bär 
munskydd även i vissa personalutrymmen. 

Det pågår full förberedelse för att säkra bemanningen för sommaren 2022 så att personalen 
får sin välförtjänta semester. Det är en tuff utmaning hitta vikarier och från VoO finns fler 
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erbjudande för at öka attraktiviteten. I dagarna tas tex en kontakt med pensionärer vi har haft 
inne som vikarier med ett attraktivt erbjudande för den som är intresserad av att arbeta i 
sommar. En uppskattat och välbehövlig grupp! 

Det är rörelse i ledningsgrupper för vård och omsorg och inom kort börjar en ny enhetschef 
för Villa Rosell. 

Kö till särskilt boende: inga orimliga väntetider kön är hanterbar. Det är högst tryck till 
Sigghusberg. De som ansöker och får vänta blir omhändertagen på korttid. 

En fråga angåendefarliga läkemedel: alla som är inskrivna i Hemsjukvård har en medicinsk 
vårdplan. I denna går man igenom bla farliga läkemedel. Andelen medicinska vårdplaner är hög 
i Hjo. 

KPR § 5 

Synpunkter Reglemente KPR 
För KPR finns ett reglemente detta är fastställt/upprättat av Kommunfullmäktig 20 I 0-1 1-29. 

Rådet ges möjlighet att lämna synpunkter inför en ev revidering. Vi går igenom reglementet 
gemensamt, förtydliga punkter bla kring ersättningar för resor. I övrigt inga synpunkter. 

KPR § 6 

Information: Återkoppling av telefonintervjuer Hemvården 

Som komplement till den brukarenkät som skickats ut i pappersform har även ett antal 
brukare intervjuats per telefon. 

Överlag mycket nöjda brukare - tacksamma att Hemvården finns och många uttrycker 
tacksamhet och nöjda med tjänsterna. Får den hjälp de behöver. 

Utvecklingsområden: 

Kompetens - att inte behöva förklara/fråga 

Introduktion - kunnig person som vet vad de skall göra/hittar/gör lika 

Kontinuitet - i intima situationer främst 

Städ - kompetens, göra lika, städa noga 

Finns behov av att förtydliga informationen kring ett "Rehabiliterande och aktiverande 
arbetssätt" - för att få rätt förväntningar på tjänsten. Ett rehabiliterande och aktiverande 
arbetssätt innebär att personalen försöker underlätta för personen att fortsätta vara aktiv i de 

vardagliga sysslorna. Detta är viktigt för att kunna behålla sina funktioner och fortsätta vara 
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självständig. Vi hjälper dig med det du inte klarar själv. Det du klarar själv ska inte personalen göra 
åt dig utan istället ska vi möjliggöra for dig att delta i och e~er bästa förmåga utfora vardagliga 
aktiviteter. 

KPR § 7 

Rapport från BRÅ 

Jarl Graf, rådets representant i BRÅ informerade från senaste mötet med bla brottsstatistik. 

Överlag har brotten minskat i Hjo jämfört med de senaste åren. Det vanligaste typen av brott 
är skadegörelse. Ökat antal orosanmälningar gällande barn, stor ökning under 2021. Ofta flera 
anmälningar kring samma individ, men ändå högt antal. 

Trygghetsvandringar planeras både med inriktning ungdom och äldre samt nattvandringar för 
ökad trygghet nattetid. 

Information om Grannsamverkan bra insats för att förhindra villainbrott, vilka även 

minskatunder senaste året. Kommunpolisen är gärna behjälplig vid uppstart av 
grannsamverkansgrupper. 

Nytt Medborgalöfte är tecknad mellan kommun och polis. Ett medborgarlöfte är en åtgärd 
som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka 
tryggheten i kommunen. 

KPR § 8 

Övriga frågor: 

Fråga kring mattiderna på Rödingen - flertalet undrar varför dragit ned på tiden? Upplevelsen 
nu är att det är lite kort om tid för lunchen. Kan bli trång om det är populär mat och mycket 
foll<. Ordförande tar frågan till Rödingen. 

Jakobsparken - fråga kring varför det saknas övergångsställe mot Skolgatan. Direkt svar från 
Lars Glad, tekniska utskottet att det är en del i en större satsning i området som väntar på att 
få sin slutgiltiga form. 

Sport-abonnemang på Rödingen: flera vill gärna kunna fortsätta se sport på storbilds-tv på 
Rödingen. Detta förutsätter ett abonnemang på dylika kanaler. Förvaltningen undersöker 
möjligheterna. 

Motionsslingan på söder - önskemål inkommer om bänk längs med slingan utöver 
strandpromenaden. 
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