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Plats och tid Skövde stadshus, kl.09.30–12.15 

Närvarande 

Ulla-Britt Hagström (L), ordf.  

Anders Grönvall (S), v ordf. 

Torbjörn Bergman (M) 

Anne-Marie Blomquist, PRO 

Lars Enander, PRO 

Bengt Sjökvist, PRO 

Gösta Andersson, PRO 

Johnny Evaldsson, SPRF 

Ingvar Silfver, SPRF 

Britt Lundquist, SPF 

Sture Ljungqvist, SPF 

Britt Lundquist, SPF 

Berndt Sträng, SPF 

Berit Larsson, SPF 

Hasse Dahl, SPF 

Sonja Helsingwall, RPG 

Lars Erik Crona, RPG 

Jorma Vattulainen, Vipinä 

Marianne Karlsson, SKPF 

Birgitta Svensson, Aktiva Seniorer 

Therese Kandeman, controller koncernstab 

Rebecka Thilén, folkhälsoplanerare 

Rogher Selmosson, sektorschef medborgare och folkhälsa, under 

punkten 5 nedan 

Per Granat, sektorschef vård och omsorg, under punkten 6 nedan 

Tommy Klang, upphandlingschef, Eva-Lotta Unnerfelt, upphandlare, 

Helena Gustavsson, måltidschef, under punkten 7 nedan 

Anette Nilsson, sekreterare 

Sekreterare Anette Nilsson 

Underskrifter 

Datum  2016-03-09 

Ordförande …………………………………………    

…………………………………………Ulla-Britt Hagström (L) 
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1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.  

2 Varje förening berättar om sin verksamhet, 5 minuter per förening 

PRO 

7 föreningar och 1800 medlemmar. Verksamhet: möten, trivselkvällar, medlems-

träffar, resor, utflykter, bingo, sånggrupp, lag frågesportstävling, studiecirklar, 

kulturprogram, second hand, pubafton, öl- vin- whiskyprovningar, boule, bowling, 

stavgång, qigong. 

SPRF  

Startade 1937. Medlemsantalet har gått ner och förbundet har ansökt om att lägga 

ner verksamheten. Samarbete finns med SKPF i Stockholm. Föreningen i Skövde 

fortsätter till och med sista oktober, sedan får man se om föreningen fortsätter. 

Verksamhet; utflykter, styrelsemöten.  

SKPF  

Tibro, Hjo och Karlsborg sorterar under Skövde. Verksamhet; studiecirklar, resor, 

medlemsmöten, kulturarrangemang, medicinska föredrag, musik och sångföre-

ställningar. De har växt ur sina lokaler och hittat ny.  

Vipinä  

Finska pensionärsföreningen. Verksamhet; träffas varje fredag, seniordans, mu-

sikgrupper som tränar, kör, föredra, bingo, pardans, seniordans turnerar på pens-

ionärsträffar, musikanterna spelar bl.a. på Helsingforskryssningar, resor. 

RPG  

Ideell politisk obunden, kristen grund. Verksamhet; samhällsinformation och 

opinionsbildning i för pensionärer aktuella och viktiga frågor, har en ekumenisk 

förening och har möten i olika frikyrkor, dagträffar varje vecka, studiebesök, re-

sor.  

SPF  

4 föreningar. Tre ben: äldrepolitik, friskvård och kompetensutveckling. Verksam-

het; medlemsmöten, cykelturer, promenader, bowling, studiecirklar, social sam-

varo, diskussionsgrupp, äldrepolitisk studiecirkel, resor, friskvård, vinprovningar 

afternoon tea, linedance och spel som canasta.  

Aktiva Seniorer  

Startade 2008, 690 medlemmar. Självfinansierade verksamhet, använder mejl och 

hemsida, partipolitiskt obundna. Valspråk Att ha roligt är en allvarlig fråga. Verk-

samhet; social verksamhet, månadsmöten, samma verksamhet som övriga. 

Ulla-Britt Hagström, ordf. uttryckte att KPR är en strukturerad form för medbor-

gardialog för att ta vara på varandras kunskap.  
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3 Budgetprocessen, årshjulet 

Therese Kandeman controller koncernstab redogjorde för budgetprocessen, års-

hjulet.  

Budget beslutas om i juni (för ett år och långsiktigt för ytterligare ett par år), se-

dan fördelas pengarna på nämnderna. Arbetet börjar i februari året innan då 

nämnderna lämnar in sina verksamhetsberättelser. Under mars görs analyser för 

hur fördelning kan ske på bästa sätt, utifrån nyckeltal samt utifrån det som politi-

ken beslutat (Vision Skövde, majoritetens programförklaring för mandatperioden, 

politiska program och policys). I början av april lämnas förslag till politiken be-

stående av sammanställningar och sammanfattning på ca 600 sidor idag.  

Majoritet presenterar sitt budgetförslag i mitten av maj. Oppositionen presenterar 

sitt förslag till kommunstyrelsen.  

Kommande tioårsperiod har demografiska utmaningar. Många unga och äldre, 

andelen som jobbar blir mindre och mindre. Det kommunala utjämningspro-

grammet innebär att alla kommuner är med och betalar för hur det ser ut i hela 

Sverige (demografisk försörjningskvot). Det blir många avvägningar mellan den 

långsiktiga utvecklingen och det som finns här och nu.  

KPR skulle kunna prata kvalitetsfrågor med ansvariga inom äldreomsorgen på 

hösten för att nämnden ska kunna ta med det i budgetarbetet och i sin verksam-

hetsplan i februari.  

Dokument som Så styrs Skövde kommun och Programförklaring Skövde finns på 

kommunens hemsida samt kontaktuppgifter till politiker. 

http://www.skovde.se/Kommun-Politik/  

4 Studiebesök, förslag 

21 mars: Dialog med kultur och fritidsförvaltningen önskas. KPR vill veta var de 

kommunala ambitionerna ligger när det gäller kultur och fritid och kommunens 

äldre invånare, vad kultur och fritid kan erbjuda den äldre befolkningen och vilka 

ambitioner som finns.  

Bjuda in kultur och fritidschef Katarina Strömgren Sandh och ordf. kultur- och 

fritidsnämnden Kaj-Eve Enroth (L).  

 

Förslag på fler studiebesök: 

Lidköping. Hemtjänst samt allmänt hur deras pensionärsråd arbetar.  

Ambulansverksamheten och tillgänglighet. 

 

Samåkning får ske om verksamheten ligger utanför kommunen.  

5 Utredningen om Billingens fritidsområde 

Billingen 2020 – för själ och hjärta 

Billingeföreningen gjorde för några år sedan en visionsbild för Billingen som man 

haft som arbetsmaterial.  

 

http://www.skovde.se/Kommun-Politik/
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Uppdraget: Billingens fritidsområde ska utvecklas till ett av södra Sveriges tu-

ristmål – både sommar och vinter.  

I området äger både Skövde kommun och Billingehus mark.  

Under våren 2015 träffade Rogher Selmosson och Tomas Fellbrant kommundi-

rektör bland andra vd:n för Sommarland, turistchefen i Åre och Västsvenska Tu-

ristrådet.  

Förstudiegruppen har bestått av representanter för kommunen samt två företagare. 

Vad man har föreslagit behövs är områdesplan, fysiska förutsättningar, aktiviteter, 

parkering, fler utsiktspunkter, hur blir Stadion åtkomlig, nya spårområden, asfalt-

slinga, MTB-spår, sittlift för downhill, Vasaloppcenter, lekplats, göra Billinge-

backen bredare och längre, förbättrad logistik mellan olika aktiviteter, en bro till 

elljusspåret ned till Hållsdammen och runt sjön, nytt konstsnösystem. 

Extern analys har beställts och utförts. 

Uppdraget var att ta fram vad som krävs det för att Billingens fritidsområde ska 

utvecklas till ett av södra Sveriges turistmål – både sommar och vinter.  

De fick punkter och avgränsningar att arbeta med.  

De återkom med Porten till fjällen; utveckla längdåkningsspår med 10 km snö-

säkra och högklassiga vinterspår, utvecklade rullskidspår på sommaren, förlängd 

backe med sittlift som används på vintern och sommaren, Vasaloppscenter.  

Kostnaden beräknas till ca 100 miljoner. 

VD på Next Skövde och förre fritidschefen hade också fått i uppdrag att ta fram 

vad som krävs för att anordna SM-veckan vinter 2020. De fick i uppdrag att ta 

kontakt med andra kommuner som anordnat SM-veckan gällande idrotter, eko-

nomi, organisation och det resultat det genererat på tidigare orter.  

6 Neddragningar i hemtjänsten 

Underskottet har vuxit under tre års tid. Åtgärdsplaner har arbetats med, men nu 

känner man att ett större grepp behöver tas. LOVen har inneburit ett tapp av bru-

kare. Omställningsprocesser behöver tas fram som täcker hela kommunen. Nu ska 

man införa nya former av scheman som innebär fler timmar när brukarna behöver 

det mest, tvätt och inköp ska arbetas bort och tiden för brukartiden ska öka. Om-

råden kommer göras mindre för att få ett närmre ledarskap.  

Ett äldrepolitiskt program ska tas fram på uppdrag från politiken.  

Regeringen har anslagit 10 miljoner för Skövde kommun för personal. 80 % går 

till utökning av personal på särskilda boenden, demensboenden. 2 miljoner går till 

personal hemtjänsten.  

PRO Bengt Sjökvist: Omvårdnadsnämnden kan begära mer pengar i budgetarbetet 

om hemtjänsten behöver mer pengar trots nedskärningar.  

 

SFF Britt Lundquist: hur ser det ut med övervakning med kamera i Skövde?  

Har behovstrappan ändrats kring biståndsbedömning? 
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Per Granat: En pilot ska göras med fem personer som är intresserade av att testa 

kameraövervakning.  

Ingen förändring har skett kring biståndsbedömningen. 

7 Upphandling, lagstiftning och redovisning av arbetet 

Upphandlingsenheten (9 medarbetare inkl. juristkompetens) är ett verkställande 

organ för de uppdrag de får från politiken. Samverkan finns med Falköping, Gräs-

torp, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm, Töreboda kommuner samt kommunalför-

bunden Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Miljösamverkan Östra Skara-

borg (MÖS), Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), kommunalförbundet 

Skaraborg, Skaraborgsvatten och SkövdeNät.  Man upphandlar för ca 800 miljo-

ner per år.  

Beställaren tar fram behov, krav på varan och andra önskemål. Upphandlingsen-

heten stöttar med kunskap om LOU, juristkompetens. Köparens och lagstiftarens 

önskemål ska gå ihop.  

Följer kommunen inte Lagen om offentlig upphandling (LOU) hamnar kommu-

nen i domstol.  

Sektor vård och omsorg har lämnat uppdrag till sektor service för att genomföra 

upphandling av måltider, som gett uppdraget till upphandlingsenheten. Förarbetet 

startade i juni 2015 tillsammans med måltidsenheten. Ett förfrågningsunderlag har 

tagits fram med krav på råvaran, krav på svenska djurskyddsregler, minst 20 % 

ekologiska livsmedel enligt kriterier kommunens måltidspolicy, leverantören ska 

tillhandahålla kyllokal i Skövde kommun där hemtjänsten hämtar de färdigpack-

ade portionerna.  

Kommunen får inte ställa krav på lokal leverantör eller krav på lägst miljöpåver-

kan när det gäller transporter. EU:s regler om fri rörlighet hindrar detta. 

Om en leverantör inte uppfyller kraven och inte förbättrar sig efter påtalande får 

man säga upp avtalet och ny upphandling genomföras.  

8 Övriga frågor 

PRO Ann-Marie Blomquist uppmanade pensionärsorganisationerna att kontakta 

politikerna i vård- och omsorgsnämnden.  

Therese Kandeman uppgav att kommunen arbetar med frågan hur de ska kunna 

förbättra medborgardialogen.  

Marie-Louise Welin vill informera kort på måndag kl. 10:00 för de som är intres-

serade om omvårdnadsförvaltningens pilotprojekt övervakning med kamera inom 

hemtjänsten.  

PRO Lars Enander:  

Lokal önskas i stadshuset för att pensionärsorganisationerna ska kunna hålla ar-

betsutskott.  
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Man vill ha en timme vid varje KPR för frågor intitierade av pensionärsorganisat-

ionerna. 

Kommer budgeten ökas vad gäller verksamhetsbidraget då ytterligare en förening 

kommit med? 

9 Sammanträdet avslutas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström tackar för idag och avslutar mötet.  
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