MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2020-09-14
Diarienummer: KS2020.0038-11
Handläggare: Sofia Laage

Mötesanteckning, Kommunala pensionärsrådet 202009-14
Tid och plats: måndagen den 14 september 2020, kl. 9-12, i Kommunstyrelsesalen, Skövde
Stadshus.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Theres Sahlström
(M) (ordf. VON)*, Rebecka Thilén (SMS), Sofia Laage (sekr.), Rasmus Jacobsson (SSV), IngMarie Åberg (PRO), Ewa-Britt Dahl (SKPF), Sonja Helsingwall (RPG), Björn Forsell (Aktiva
seniorer) och Sture Ljungqvist (SPF).
*Deltagande på distans/ via Teams.
1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Ordförande Ulla-Britt Hagström gick igenom föregående protokolls mötespunkter.
Protokollet lades till handlingarna.
3. Information kring insatsen matdistribution
Carola Låstberg, avdelningschef Äldreomsorg, och Andréa Wall, enhetschef
Hemvården Stöpen, informerade rådet om insatsen matdistribution. Antalet
brukare med insatsen matdistribution minskar successivt. Det är av största vikt att
arbeta med individens behov i centrum. Behovet avser inte bara lunchen utan en
helhetsbedömning över hela dagens kostintag.
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4. Dialog kring riktade statsbidrag för att motverka ensamhet
Theres Sahlström, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, inledde med att
berätta att från nämndens sida finns ett intresse av föreningarnas tankar och idéer
gällande användning av statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet.
Lena Persson, controller Sektor vård- och omsorg, och Jonas Engelbrektsson,
avdelningschef Äldreomsorg, informerade vidare att medlen ska användas för
digitala och andra lösningar i verksamhet för äldre som syftar till att skapa
möjligheter till sociala kontakter inom de restriktioner som finns med anledning av
spridningen av covid-19. Lena berättade att ansökan är mycket omfattande och
komplex.
Sture Ljungqvist lyfte frågan om statsbidraget kan användas till inköp av laptops till
särskilda boenden och utbildning i Skype till personalen, för att på så sätt hjälpa de
boende med att koppla upp videosamtal med släkt och vänner. Engelbrektsson
förklarade att äldreboenden har sedan tidigare utrustats med Ipads för sociala
aktiviteter och uppkoppling av samtal. Grundutbudet finns men kan utvecklas mer.
Maria Hjärtqvist önskade att man inte enbart fokuserar på de som bor på särskilda
boenden, många som bor i eget boende är ytterst isolerade och ensamma.
Stadsbidraget kan istället användas till att öka föreningsbidragen och föreningarna
kan i sin tur arrangera säkra aktiviteter för medlemmarna. Persson informerade om
”Statsbidrag till organisationer 2021”, som är riktat till föreningar för att bryta
isoleringen. Sista ansökningsdag för detta bidrag är 23 september, och ansökan
hanteras av Socialstyrelsen.
Det är en utmaning för föreningarna att hitta olika sätt att umgås under de
restriktioner som finns. Ing-Marie Åberg ser ett ökat behov för de äldre att sitta ner
och möta andra människor. Hon ser inte att det här problemet kan lösas med bidrag.
Hon tror också det finns en större grupp, som inte tillhör någon förening, som lider i
det tysta.
Sahlström lyfter frågan om bidraget kan användas till att utöka banken av digitala
visningar samt digitala vandringar som kan finnas på kommunens sida, Öppna
kanalen. Det öppnar upp möjligheten att digitalt besöka kulturhuset och muséet för
att ge några exempel.
Rådet förordar att det riktade statsbidraget för att motverka ensamhet bör ansökas
om.
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5. Information om workshop ”Åldras med livskvalité”
Rebecka Thilén informerar Rådet om kommande workshop ”Åldras med
livskvalité”. Ofrivillig ensamhet hos äldre och psykisk ohälsa är ett prioriterat
område i folkhälsopolitiska programmet och på Skaraborgsnivå. Skövde kommun
och Västra götalandsregionen planerar att genomföra en workshop tillsammans i
november och inbjuder ett begränsat antal organisationer och verksamheter för att
diskutera ämnet. För att hålla nere antalet deltagare har kommunala
pensionärsrådet tilldelats två platser till workshopen. Genom lottdragning under
rådets fikarast blev det Ewa-Britt Dahl och Sture Ljungqvist som får gå på
workshopen. Inbjudan planeras att skickas ut i slutet av vecka 39.
6. Information om utvecklingsplanen
Sigrid Boethius Väärt, planarkitekt på sektor Samhällsbyggnad, samt Rebecka
Thilén, folkhälsostrateg, informerade om det pågående arbetet med
utvecklingsplanen. Boethius Väärt efterfrågade rådets perspektiv på vad som är
viktigt att prioritera på Skövdes fysiska strukturer på lång sikt. Rådet fick gradera
olika kommunala drivkrafter efter hur viktiga de var. Boethius Väärt och Thilén
kommer rådfråga flera grupper framöver, och kan om det finns intresse återkomma
med resultatet när allt är sammanställt. Rådet fann att detta var ett gott förslag.
7. Coronavirusets påverkan på föreningarnas verksamhet
Frågan om Coronavirusets påverkan på föreningarnas verksamhet lyftes.
Sammanfattningsvis kan nämnas att de flesta föreningar har fått ställa in samtliga
månadsmöten och flertalet studiecirklar. Det har varit svårigheter att hitta lokaler
för att träffas enligt de rekommendationer som är satta. Utomhusaktiviteter, såsom
naturvandringar och tipspromenader har varit lättare att hålla igång, men även det
har varit i mindre format. Utskick har gjorts i flera föreningar för att hålla
medlemmar informerade om läget.
Björn Forsell lyfte frågan om lokalbokningar som blir mer kostsamma nu när större
lokal krävs p g a pandemin. Alla föreningar klarar inte av dyrare lokaler. Statsbidrag
kan användas för detta ändamål som föreningar söker själva hos Socialstyrelsen.
8. Frågor från KPR/Övriga frågor
KPR lyfte frågan om vilka erfarenheter ledningen för vård- och omsorg har dragit
under pandemin, gällande skyddsutrustning, kompetens och personal. Vilka
förändringar kommer göras om en andra våg kommer? Theres Sahlström
konstaterar kort att tillgången av utrustning har varit god. I Skövde kommun har det
inte saknats utrustning i den omfattning som beskrivits nationellt. Det behövs mer
tid för att följa upp arbetet som gjorts och vilka lärdomar som kan tas av detta.
Sahlström ber att få återkomma i den frågan.
Rådet diskuterade Hitta-ut och hur uppskattad den aktiviteten har varit i år. De
hoppas att den återkommer även nästa år.
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Mötet avslutades.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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