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CJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-16 

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) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Merja \/'I/ester (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Catrin Hulmarker (M) 

Jarl Graf (SPF) vice ordf. 

Annika Boman Owren (SPF) 

Göran Banck (PRO) 

Doris Lehtipalo (PRO) 

Ingemar Martinsson (RPG) 

Gun Dahlman (PRO) 

Agneta Under (SPF) 

Erik Eriksson, VD Wennergrens 

Annika Törner, Verksamhetschef VoO 

Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare 

Utsesmjustera Annika Boman Owren (SPF) 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-06-27 
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KPR § 9 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-16 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 10 

Val av protokolljusterare 

Annika Boman Owren (SPF) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

KPR § 11 

2 (4) 

Information: Befintliga och planerade tillgängliga bostäder för seniorer och äldre 

Erik Eriksson, VD Wennergren gav en presentation av företagets befintliga och planerade 
tillgängliga bostäder för seniorer och äldre. I deras bestånd finns bla 192 lägenheter på 
bottenplan och 155 lägenheter med hiss. Vidare finns 148 lägenheter med "halvtrappa" en inte 
helt tillgänglig form, men som kan fungera för många samt 24 lägenheter som ligger i 
bottenplan men som har invändig trappa. 

Erik Eriksson presenterar även bilder och information kring de planerade lägenheterna på om 
rådet Sjöryd 140-160 lägenhet när området är fullt utbyggt. Visar även bilder och berättar om 
planerna på husen "Viktoria" där man planerar 12 nya lägenheter samt tillgänglighetsanpassning 
av 30 befintliga lägenheter genom en plan med tillbyggnad på höjden samt hiss. 

Efter pandemins påverkan på världsekonomin har vi nu en rådande situation med ökande 
inflation och krig i vår omvärld. Detta påverkar byggbranschen med både skenande priser på 
byggmaterial och viss komponentbrist. Detta sammantaget gör startdatum för fler byggprojekt 
något ovisst. 

Justerandcs signatur Utdrags bestyrkande 
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Läget i verksamheten VoO 
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Annika Törner, Verksamhetschef VoO informerar om läget i verksamheten. Rekryteringsläget 

inför sommaren har varit mycket ansträngt. Dock är läget nu precis inför sommaren 

hanterbart tack vare personalens medverkan och sent tillkomna vikarier. 

I ledningsgruppen för Vård och omsorg börjar tre nya chefer - på Villa Rosell är Åsa 

Gustavsson ny enhetschef. För Hälso- och sjukvårdsenheten har Adam Kratnz tillträtt som 

enhetschef och tidigare EC T or Kempe kommer att fortsätta inom Hjo kommun VoO som 

Kvalitets- och utvecklingschef. Även inom Funktionsnedsättningsenheten är ledningen nu 

komplett, med Sanja Galic och Agnetha Bengtsson som nya enhetschefer. Agnetha startat 

efter sommaren. 

Angående Covid-19 kan vi konstatera att personalen nu inte längre behöver använda 
munskydd, en lättnad efter den långa pandemitiden. 

KPR § 13 

Uppdatering av Visionen 

Nu uppdaterar vi Hjos vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Medborgarna har kunnat 
dela sina tankar i bland annat enkäter och under träffar på plats i kransorterna och tätorten. 
Verksamhetsutvecklare, Klara de Boer gav en kort sammanfattning av inkomna ideer och 
synpunkter. 

Mer finns att läsa på: 
https://hjo.se/kommun--politik/vision-och-hjo-2030/Hjo-2030/Visionsarbetet/ 

KPR § 14 

Rapport från BRÅ 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor: 
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- Inbjudan att delta i invigningen av långbänken 

- Ledstång i Ånabacken 

- Hjälpmedel syn/hörsel, Kulturkvarteret 

------Juncrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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