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Plats och tid 

Närvarande 

Övriga delagande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-15 

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 16.00 

Ledamöter och ersättare 

Ewa F Thorstenson (M), ordförande 

Lars Glad (M) 

Birgitta \/ester (S) 

Merja Wester (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Jarl Graf (SPF) vice ordf. 

Annika Boman Owren (SPF) 

Göran Banck (PRO) 

Doris Lehtipalo (PRO) 

Ingemar Martinsson (RPG) 

Gun Dahlman (PRO) 

Anders Westermark, Chef Gata/Park 

Anna Johansson, Måltidschef 

Thomas Lindberg, Kanslichef/Kommunjurist 

Annika Törner, Verksamhetschef VoO 

Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare 

Ulla Björk, PRO 

Utses attjustora Annika Boman Owren (SPF) 

Justeringen, plats och tid Stadshuset 2022-12-30 
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KPR § 23 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-15 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 24 

Val av protokolljusterare 

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

KPR § 25 

Snöröjning, information om förutsättningar och genomförande. 

Föredragande: Anders Westermark, Chef Gata/Park berättar om förutsättningarna för 
snöröjning i Hjo kommun. Under vinterhalvåret har Hjo kommun beredskap för att sköta 
snöröjn ing och halkbekämpning på gator och trottoarer i tätorten. 

2 (4) 

Hjo kommun börjar med snöröjning när det har snöat mellan 5 och I O centimeter. Vid 
frosthalka på barmark eller mindre än 5 centimeter med snö görs endast sandning. Dock kan 
alla områden inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja i viss ordning. 

Prioriterar: Gång- och cykelvägar och rekommenderade skolvägar. 

Huvudgator, parkeringsplatser och busstation 

Villagator (plogas endast vid I O centimeter snö eller mer) 

Målet vid ett normalt snöfall är att snöröjning ska vara klar inom 8 timmar. 

KPR § 26 

Måltidschef informerar om måltiderna på Rödingen: mat, matsedel och servering. 

Måltidschef Anna Johansson berättar om Rödingens rutiner kring mat och servering. Det finns I O kök i 
kommunen, 26 medarbetare som tillsammans lagar ca 1600 luncher/dag. Det är en rullande matsedel 
för äldreomsorgen på 7 veckor samt en för skolan på 7 veckor. Förskolorna gör egna matsedlar 

Alla typer av verksamheter har egna näringsberäknade matsedlar och följer Livsmedelsverkets 
riktlinjer. 

Justc randes signatur Utdragsbestyrk:ande 
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2022-12-15 

Rödingen: Här arbetar två personer, öppet 365 dagar om året, det tillhandahålls även en 
Cafeverksamhet. Rödingen beställer mat från Centralköket 

3 (4) 

Måltidschefen informerar om kraftigt stigande livsmedelspriser - sedan årsskiftet har livsmedelspriserna 
ökat med20,2%. 

KPR informeras om att from I januari höjs därmed lunchpriset med Skr på Rödingen . Rådet diskuterar 
även formen för servering. Under pandemin övergick man till servering av personal. Nu är det åter till 
den tidigare formen där var och en tar sig själv. Rådet noterar att det nu fungerar som tidigare och är 
positivt att man kan ta efter behov. 

KPR § 27 

Polisanmälningar - När, varför och av vem? 

Kommunjurist Thomas Lindberg redogör för grundläggande begrepp inom juridiken så som till 
exempel: Polisanmälan - anmälan till polisen med önskan om att de ska utreda vad anmälaren 
anser vara ett brott. Att polisanmäla brott är viktigt ur flera perspektiv: Större chans att hitta 
gärningsmannen genom polis och åklagares utredningsbefogenheter. Intern och extern statistik 
över misstänkt brottslighet. Förutsättning för att få ut eventuell försäkringsersättning/ 
skadestånd samt för att kunna döma/straffa. 

Det är inte alltid självklart att det är just kommunen som skall polisanmäla eller om 
polisanmäla ens är rätt väg. Några olika situationer när polisanmälan ska göras: 

• Kommunen är målsägare och brott av ej ringa omfattning 
• Medarbetare i kommunen är målsägare och brott av mer allvarlig 
• karaktär 
• Stor oklar krets av målsägare men där kommunen kan anses ha ett 
• samordnande ansvar 

Några olika situationer när det är tveksamt om polisanmälan ska göras: 

• Medarbetare utför brott under arbetstid men där inte vare sig 
• kommunen, annan medarbetare, brukare är målsägare. 
• Kommunen får kännedom om att allmänhet, brukare, elev ägnar sig åt 
• brottsliga aktiviteter generellt 
• Barn under 15 år 
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KPR § 28 

På gång i verksamheten VoO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-15 
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Annika Törner, Verksamhetschef VoO informerar om vad som är aktuellt inom VoO. 

Tyvärr är det åte både Covid-19 och andra smittor i omlopp, och åter används munskydd i 

nära patientarbete. Verksamheten arbetar även intensivt med beredskap inför eventuella 

strömavbrott som kan aktualisera i samband med både el, effektbrist samt tex stora stormar 

eller likande. Till verksamheten ha förrådet av krislådor och utrustning setts över och 

kompletterats och det kommer även ske övningar i kontinuitet om strömmen går ner och 

man tex kommer till sitt arbetspass på en helt mörk arbetsplats. 

Digitaliseringen fortsätter, rådet diskuterar bla trygghetslarm. Vid kommande upphandling 

kommer detta kompletteras med ny teknik så som GPS-larm och fallsensorer. Inom 

hemvården kommer en ny rutin för inköp att prövas. Där brukaren kommer kunna beställa via 

lca online. Då detta inte är möjlighet hos handlarna lokalt kommer det att kunna blir möjligt 

genom lca Stöpen. 

Kö till boenden, det är idag ingen kö till somatiska boende och de som väntar till Sigghusberg 

är omhändertagna med korttidsplats i väntan på säbo eller hemvård. 

På initiativ av SPF har de skapats ett nytt Hemtjänstindex. Indexet är uppdelat i områdena d i 
information, biståndshandläggning, utförande, stöd och utveckling. 
För Hjo kommuns del blev resultatet följande i de olika delmomenten: 
Information - 39 
Biståndshandläggning - 204 
Utförande - 141 
Stöd och utvecklig - I 19 

Vi ser att vi kan förbättra information framförallt inför ett eventuellt behov av 
hemtjänstinsatser. Man önskar svar på hur fungerar det? Vad r en genomförandeplan mm. Vi 
har i flera undersökning visat på nöjda brukare i verksamheterna men här signaleras att man 
önskar mer info inför ett ev beslut om hjälp, Något verksamheten tar till sg för förbättring. 

KPR § 29 

Övriga frågor 

Information från PROs ledamot kring Äldredagar - en gemensam satsning av 
Pensionärsorganisationerna. Planer för flera dagar med information och inspiration bla kring 
matlagning. Satsning möjliggjord med medel från bland annat Lions. 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 


