MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2021-02-22
Diarienummer: KS2021.0039-3
Handläggare: Sofia Laage

Mötesanteckning, Kommunala pensionärsrådet 202102-22

Tid och plats: måndagen den 22 februari 2021, kl. 9-12, digitalt via Teams.
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Rebecka
Thilén (SMS), Theres Sahlström (ordf. VON), Sofia Laage (sekr.), Ann-Marie
Blomqvist (PRO), Ing-Marie Åberg (PRO), Anita Jonsson (RPG), Ewa-Britt Dahl
(SKPF), Sture Ljungqvist (SPF), Björn Forsell (Aktiva seniorer), Heikki Selkälä
(Vipinä)

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 om Medborgarlöftet
Markus Wästefors, säkerhetschef, presenterade medborgarlöftet som
kommer antas på kommunstyrelsen inom kort. Genom medborgarlöftet
hoppas kommunen uppnå följande mål:






Skövde kommun

Minskat antal våldsbrott i offentlig miljö
Ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun och polis
Att centrum uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas på
Minskat krogrelaterat våld
Minskat bruk av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar
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Wästefors berättade vidare att trygghet i centrum är ett prioriterat området.
För att nå ovanstående mål, har det tagits fram olika aktiviteter som
kommunen ska genomföra tillsammans med de avtalsparter som är med i
medborgarlöftet. Avtalsparterna är Skövde kommun, Polisen, Skövde
cityförening, Skövdebostäder samt Fastighetsägarna.
Ing-Marie Åberg belyste den obefogade rädslan och oron som infinner sig hos
många äldre när mörkret infaller. Det är ju inte de äldre som statistiskt sett
drabbas av våldsbrott utan det uppstår i större grad hos yngre i samband
med krogbesök. Wästefors höll med Åberg, och nämnde samtidigt att flertalet
äldre begränsar sig när mörkret infaller och på så sätt undkommer de att bli
en högre siffra i statistiken. Det är absolut en intressant aspekt att titta
vidare på.
Ann-Marie Blomqvist undrade hur statistiken för våldsbrott i offentlig miljö
ser ut under pandemin när krogar stänger tidigare bland annat. Wästefors
svarade att hela konstellationen är flyttad, dessa personer som inte går till
krogen längre har istället hemmafester eller håller till vid resecentrum,
vilket gör att våldsbrotten har flyttat till nya områden. Resecentrum har
blivit en otrygg plats, och kommunen tillsammans med polisen försöker hitta
nya vägar för att komma åt problemet.

4. Information om workshop ”Åldras med livskvalité”
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, informerade rådet att workshopen planeras
äga rum 26 mars 2021. Sedan tidigare har rådet utsett Sture Ljungqvist och
Ewa-Britt Dahl som representanter till workshopen.

5. Lärdomar av pandemin samt utveckling av äldreomsorgen
Jonas Engelbrektsson, avdelningschef äldreomsorg, och Per Granath,
sektorschef vård och omsorg, inledde med att redogöra om nuläget för att
uppdatera rådet. Pandemin är långt ifrån över, och i nuläget fokuseras det på
vaccinering. Vaccinering av prioriterade grupper är klara, dvs de som bor på
äldreboenden eller har hemtjänst. De har fått både dos 1 och 2 av
vaccineringen. De som fortfarande väntar på vaccinering är de som bor på
LSS-boenden eller gruppbostäder eller som har personlig assistans. Bristen
på vaccin är anledningen till att de inte har vaccinerats ännu. När det
kommer till vaccinering av äldre som inte har någon form av kommunal
insats så ingår de i regionens ansvar.
Ann-Marie Blomqvist ställde frågan hur det kommer sig att ena gruppen har
kommunen ansvaret för, och den andra gruppen är under regionens ansvar
gällande vaccinering. Theres Sahlström, ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden, besvarade frågan att det har med hälso- och
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sjukvårdsansvar att göra. De som har kommunal sjukvårdsinsats av något
slag har kommunen ansvaret för gällande vaccinering, övriga har regionen
ansvaret för.
Ewa-Britt Dahl lyfte tveksamheten som finns bland personal runt om i
landet kring att ta vaccinationen. Engelbrektsson besvarade frågan med att
hänvisa till en enkät som gjorts där 75–80% av personalen i Skövde kommun
önskade ta vaccinet. Det är en positiv siffra, som får följas upp efter att
vaccinationerna är klara för att se vad utfallet blev.
Engelbrektsson berättade vidare för rådet att det numera är en sluten
verksamhet inom hela äldreomsorgen, helt enligt de riktlinjer och
rekommendationer som regionen gett. Det började med besöksförbud men
har övergått till besöksrestriktivitet. Det blir ett litet arrangemang för att
ordna med besök men verksamheten får det att fungera fint och de anhöriga
tar hänsyn till rådande situation. De senaste tre veckorna har samtliga
äldreboenden varit helt fria från utbrott. Personalen har gjort allt de kan för
att smittspridningen inte ska öka.
Blomqvist ställde frågan vad det riktade statsbidraget på 21 miljoner har
använts till. Sahlström svarade att det riktade statsbidraget inte är beslutat
om ännu, men ska förhoppningsvis upp i nämnden för beslut i mars. Det
saknas underlag för vad som gäller för bidraget, vilket i sin tur kan leda till
att kommunen blir återbetalningsskyldig om bidraget inte använts på rätt
sätt. Ulla-Britt Hagström undrade om det för varje bidrag måste göras en
separat ansökan. Sahlström svarade att det är en djungel med alla bidrag
som kan sökas, men Lena Persson, ekonom på sektor vård och omsorg, har
läget under kontroll och ser till att de bidrag verksamheten har rätt till också
ansöks om.
Hagström lyfte frågan kring vilka lärdomar som tagits av pandemin hittills.
Granath besvarade frågan genom att betona arbetet med heltid som norm
som startade innan pandemin, för att på så sätt minimera antalet
timvikarier. Det har gett förutsättningar för kompetent vård- och
omsorgspersonal. Att kunna bemanna på ett klokt sätt under pandemin har
varit ett viktigt moment. En annan lärdom som tagits är att man insett
vikten av att kommunicera och ha en öppen dialog. Internkommunikationen
har förbättrats avsevärt. Att skyddsutrustning beställdes i god tid gjorde att
Skövde kommun aldrig hade någon brist på den varan, vilket också har
underlättat hanteringen av pandemin.
Rådet ställde frågor kring rekrytering och diskuterade problematik kopplad
till personal som slutat pga. pandemin. Engelbrektsson beskrev att
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tillgången på vikarier under sommaren har varit god, och rekrytering av den
kompetens som söks har fungerat väl. Engelbrektsson berättade vidare att
han inte hört något om personal som slutat pga. pandemin, däremot hade
cheferna det tufft i början av pandemin att hantera personalens rädsla och
oro. Sedan i höstas har det dock varit ett helt annat lugn i organisationen.

6. Information kring vaccinering av riskgrupper
Åsa Breman, vårdcentralchef på Billingens vårdcentral, inledde med att
presentera sig för rådet. Planeringen kring vaccinering av riskgrupper har
tagits fram, men har fått revideras flertalet gånger eftersom leveranser av
vaccinet uteblivit. Billingens och Normalms vårdcentral, som är de två
största vårdcentralerna i kommunen, har fått 100 doser vardera av vaccinet
hittills och det räcker inte alls långt. Andra vårdcentraler har inte fått några
doser alls. Det är hårt tryck, och Breman betonar att de har ett system som
de följer strikt gällande vilka som får vaccin först. De som är över 90 år rings
in för vaccinering i första hand, därefter rings de som är över 85 år in.
Åldersgruppen 65–85 är en mycket större volym och då planeras det för dropin vaccinering i Gustaf E Bil, som är en stor lokal. Brist på vaccin är ett
väldigt stort bekymmer i nuläget. De få doser som har kommit, har kommit
med väldigt kort varsel vilket ställer till det för både de som ska vaccineras
och personalen som ska hantera det.
Ingmarie Åberg ställde frågan kring varför det är så få doser som delats ut.
Breman informerade att det är vaccinationssamordnaren i regionen som
fördelar doserna, men det är leveranserna innan dess som hittills varit för få
och ställer till med problem.
Sture Ljungqvist lyfte frågan kring biverkningar i samband med
vaccinationen. Breman svarade att av de 100 som vaccinerats hittills har
inga biverkningar registrerats, men några har upplevt en ömhet i armen. De
som är under 65 får ett annat vaccin, Astra Zeneca, som kan ge biverkningar
i form av influensaliknande symptom.
Rådet diskuterade procedurerna kring vaccinet när det levererats. Det är
många aspekter att ta hänsyn till, såsom temperatur, tidsintervall och
lagring. Breman svarade att när vaccinet väl dragits upp i sprutan, så kan
det inte lagras igen. Det är av största vikt att ta tillvara på vaccinet så inget
förfars.
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7. Presentation digital fixare
Erik Uhlin, som är kommunens digitala fixare, informerade rådet om den
kostnadsfria tjänsten som erbjuds främst till personer över 65. Det är ett
pilotprojekt på 50% som pågår fram till 31 maj 2021.
Den vanligaste tjänsten som efterfrågas är rådgivning kring datorn. Uhlin
visade statistik för rådet och det framkom bland annat att det är lika många
män som kvinnor som har tagit hjälp av digital fixare. Syftet med den här
tjänsten är att hjälpa med teknisk rådgivning för att på så vis bryta ofrivillig
ensamhet/social isolering och därigenom främja psykisk hälsa. Ett besök tar i
snitt 60–90 minuter.
Anne-Marie Blomqvist ställde frågan hur man bäst kommer i kontakt med
digital fixare. Uhlin svarade att det bästa är att ringa kontaktcenter och
fråga efter tjänsten. Nästa lediga tid är om tre veckor, vilket visar på att
tjänsten är omåttligt populär. När pandemin är över hoppas Uhlin att
mötesplatser med rådgivning för större grupper kan skapas på exempelvis
Träffpunkterna eller biblioteken.

8. Information om stärkt brandskydd för särskilt utsatta
Karin Sundström, brandinspektör, och Erik Lyckebäck, brandingenjör, från
Räddningstjänsten östra Skaraborg presenterade policyn kring stärkt
brandskydd för särskilt utsatta. Det är en riktad satsning till de som behöver
det mest. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uttalade
2010 en nollvision: ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av
en brand”. Många satsningar har gjorts sedan dess, varav denna är en.
Minskningen av antal dödsbränder har avstannat på grund av de som är över
80 år eftersom de har ett ökat riskbeteende. Sundström och Lyckebäck
betonade vikten av hjälpmedel och riskreducerande åtgärder för att minska
dödsbränderna inom denna ålderskategori. Kommunen är medveten om
riskerna men det har tidigare varit otydligt vem som bär ansvaret för de
olika delarna. Ansvarsbiten är något som förtydligats i den här policyn. Att
inom kommunen samverka kring individen och ta fram ett individanpassa
brandskydd är avgörande. Det är inga konstigheter utan kräver egentligen
bara ett systematiskt arbetssätt berättade Sundström och Lyckebäck.
Sture Ljungqvist undrade om vad som kan förväntas av Skövde kommun
gällande ansvarsdelen i den här frågan. Ulla-Britt Hagström svarade att hon
och Maria Hjärtqvist tar med sig frågan till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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9. Information och struktur kring detaljplaner
Ulla-Britt Hagström berättade lite övergripande kring bakgrunden till den
här informationspunkten. Rådet får flera inbjudningar varje år till
plansamråd, men enligt en snabb överblick så är det inte många som väljer
att gå på dessa.
Linda Kjerfve, planarkitekt sektor samhällsbyggnad, informerade rådet hur
processen för plansamråd ser ut idag. Samråd finns för att det är en
demokratisk process. Under processens gång önskas synpunkter och
engagemang och det är anledningen till att de skickas på remiss och att rådet
får inbjudningarna. All information som rör detaljplanerna finns även på
Skövde kommuns webbplats. I detaljplaneprocessen finns det två olika
tillfällen när synpunkter kan lämnas, i samrådsdelen och i
granskningsdelen. Processen bevakas hela vägen upp till kommunstyrelsen.
Ju tidigare som synpunkterna lämnas i processen, desto bättre betonade
Kjerfve. Sture Ljungqvist lyfte frågan att framkomlighet kan vara en punkt
som rådet kan ha synpunkter på, men det kanske ändå tillgodoses via
generella regelverk.
Kjerfve avslutade med att informera om pågående detaljplaner som har
granskning eller samråd i nära tid. Ulla-Britt Hagström föreslog att rådet
funderar till nästa möte hur man önskar få information om pågående
detaljplaner framöver.

10. Frågor från KPR/Övriga frågor
Rådet diskuterade hur föreningarna har hanterat årsmötena under pågående
pandemi. Några föreningar har skickat ut information medan andra kommer
ha mötena helt digitalt.
Ing-Marie Åberg ställde frågan om kommunen har möjlighet att låna ut vissa
lokaler för föreningarnas medlemsmöten. Det är inte aktuellt under rådande
situation, men hon önskar att frågan lyfts när det blir aktuellt framöver.
Hagström svarade att det finns en lokalstyrgrupp som kanske kan hantera
frågan längre fram.
Mötet avslutades.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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