MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2021-04-19
Diarienummer: KS2021.0039-6
Handläggare: Sofia Laage

Mötesanteckning, Kommunala pensionärsrådet 202104-19
Tid och plats: måndagen den 19 april 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 kring folkhälsopolitiska programmet
Marianne Gustafson, ordförande i beredning medborgare och folkhälsa, informerade rådet
om syftet med att samla programmen för äldre och funktionsnedsatta inom det
folkhälsopolitiska programmet. I beredningen för medborgare och folkhälsa, som är direkt
under kommunstyrelsen, möts representanter från flera nämnder. Det här arbetssättet har
underlättat för att samla och ge god effekt på frågorna. De frågor som lyfts förs in i
sektorernas verksamhetsplaner. Implementeringen underlättas genom kopplingar till
Stratsys med mål och aktiviteter.
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, berättade vidare för rådet om arbetet med programmet
som påbörjades förra året. Programmet innehåller tre politiskt prioriterade viljeinriktningar:




Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor
Goda förutsättningar att fullfölja sina studier
Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer

Ing-Marie Åberg lyfte frågan om det finns något konkret exempel på hur man arbetat med
programmet i exempelvis skolan. Thilén besvarade frågan med att ett arbete pågår kring
betygen i skolan, där trygghet och studiero är två viktiga pelare. I Kavelbro har man under
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en längre tid arbetat med värdegrund, som har gett goda resultat. Hélene Jenvén, forskare,
har varit inkopplad och nu ser man över hur man på bästa sätt kan överföra hennes
kunskaper in i organisationen.
Sture Ljunqvist ställde frågan om det finns några särskilda budgetmedel till detta program
som kan plockas in i de olika verksamheterna. Gustafson svarade att kommunen och Västra
Götalandsregionen skjuter in medel för att sätta fart på arbetet. Theres Sahlström berättade
att inom äldre och ofrivillig ensamhet så är den digitala fixaren ett konkret exempel på att
bryta ensamheten. Gustafson informerade att ett annat konkret exempel är samarbetet
mellan folktandvården och BVC. För att motverka att fler små barn får karies har BVC
börjat kolla tandhälsan i ett tidigare skede än vid första tandläkarbesöket. Det har haft god
effekt. Till båda dessa exempel har folkhälsopolitiska medel använts.
Gustafson betonade att man valt att fokusera på några få områden och se till att det görs
riktigt bra. Arbetet ska vara långsiktigt.

4. Information kring uthyrning av kommunens lokaler
Erik Kvarnling, fritid- och idrottsutvecklare, informerade rådet om uthyrning av
gymnastiksalar samt sporthallar i kommunens regi. Han berättade vidare att kostnaderna
ser olika ut beroende på vilken grupp man tillhör samt vilken lokal man önskar hyra.
Pensionärsföreningar tillhör grupp 2, vilket innebär att kostnaden för att hyra en
gymnastiksal ligger på 133 kr per timme och för en större sporthall 199 kr per timme.
Kvarnling betonade att gymnastiksalarna inte är gjorda för att ha sammanträden i, då det
saknas tillgång på stolar och IT-utrustning. Det finns ett antal konferensrum för uthyrning i
exempelvis Arena Skövde och Billingehov som lämpar sig bättre till sammanträden, men
dessa är också mer kostsamma att hyra. Deras tillgänglighet styrs även av annan
verksamhet som pågår i lokalerna.
Ing-Marie Åberg berättade att hon i första hand är intresserad av lokal till medlemsmöten,
och undrade över möjligheten att beställa fika i någon av lokalerna. Kvarnling svarade att
det finns en möjlighet att beställa fika till Arenans konferenslokaler.

5. Återkoppling workshop ”Åldras med livskvalité”
Sture Ljungqvist informerade rådet om workshopen som han deltog i tillsammans med EwaBritt Dahl och Rebecka Thilén samt ett antal representanter från olika delar i samhället.
Syftet med workshopen var att ta fram gemensamma mål samt förslag på lösningar hur man
kan minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Dagen inleddes med att diskutera
orsakerna till ofrivillig ensamhet, och de problemområden som lyftes fram var:






Samhällsförändringar och boende
Funktionsnedsättning och sjukdom
Relationer och familj
Osäkerhet, skam och rädsla
Ekonomi

Ljungqvist berättade vidare att resultatet som processledarna tillsammans med deltagarna i
workshopen kom fram till var bland annat att det bör siktas på ett bättre samarbete mellan
olika aktörer, sprida kunskap samt presentera tillgängliga aktiviteter i större utsträckning i
pressen. Några exempel på föreslagna aktiviteter som togs fram under workshopen var:

2 (6)

Skövde kommun
Sektor

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 541 83 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
skovde.se

MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2021-04-26
Diarienummer: KS2021.0039-6
Handläggare: Sofia Laage








Mer av uppsökande verksamhet från både kommun och civilsamhälle samt
informationsmaterial
Bredda träffpunkternas verksamhet
Bättre stöd för volontärverksamhet
Lockande reportage i press
Fysiska och digitala träffar
Kommunal informationsfolder med kontaktuppgifter till pensionärsföreningar

Dahl uttryckte att ett annat av syftena med workshopen var att skapa kontakter och få en
inblick och förståelse kring den ofrivilliga ensamheten. Det händer mycket inom IT och den
digitala fixaren är en positiv förstärkning för att få fler att våga sig ut i den digitala världen.

6. Pågående budgetarbete i kommunen
Maria Vaziri Hamedani, ekonomichef, berättade om budgetarbetet som tjänstepersonerna
tagit fram till politiken och som lämnades över i mars/april. Alla partier brukar utgå från
underlaget som tjänstepersonerna tagit fram. Skövde kommun hade ett bra resultat för
2020, bland annat på grund av statsbidrag och verksamheter som varit stängda till följd av
rådande läge. Vaziri Hamedani betonade att trots det goda resultat finns det stora
utmaningar framöver. Utmaningarna är:



Demografiska utvecklingen, färre personer ska försörja allt fler
Långsiktiga effekter av covid -19, bland annat elevers resultat, psykisk hälsa,
äldreomsorgen och arbetslösheten.

Kommunen behöver resurser för att möta utmaningarna. Arbetet med budgeten har pågått
sen hösten 2020. Utöver utmaningarna behöver hänsyn tas till den nya skatteprognosen. 21
juni 2021 beslutas budgeten i kommunfullmäktige. Vaziri Hamedani betonade att det är
cirka 6–7% av budgeten som kan påverkas, resten är fast och går inte att påverka.
Kommunfullmäktige har även beslutat om finansiellt mål, vilket innebär att kommunen inte
får använda upp alla pengar utan man bör ha ett resultat på 100 miljoner i snitt per år. Hur
skatteintäkterna kommer se ut får tiden utvisa.
Handlingsplan 22 ska hjälpa nämnderna att klara effektiviseringarna. Barn- och
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får bland annat kompensation för den
demografiska utvecklingen med fler barn och fler äldre. I budgeten framgår följande
satsningar i nämnderna:


Kommunstyrelsen
o En väg in 1,2 mnkr
o Digitalisering 5 mnkr
o Studentsamordning 0,5 mnkr
o Införande av nytt ekonomisystem 2,3 mnkr (bara tillfälliga medel)
o Investeringsrelaterat ca 15 mnkr
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Socialnämnden
o Lagändring familjerätten 1,4 mnkr
o Socialrådgivare familjecentralen 1,4 mnkr



Kultur- och fritidsnämnden
o Förflyttning mot framtiden E-sport, mer öppet bibliotek (digitalisering för
självbetjäning) samt kultur, omstart efter pandemin totalt 1,5 mnkr

Barn och utbildningsnämnden fick tillskott 2021 och därmed är inget tillskott inräknat i den
här budgeten förutom kompensationen för den demografiska utvecklingen. Samma gäller för
Vård- och omsorgsnämnden, som också fick tillskott under 2021. Hänsyn tas till vilka behov
som finns och om det blir några lagändringar, och där har inget nytt kommit från varken
skolan eller vården.
Sture Ljungqvist lyfte frågan vad statsbidraget på 21 miljoner kommer användas till. Theres
Sahlström besvarade frågan med att fördelningen beslutades vid förra sammanträdet i vårdoch omsorgsnämnden. Bidraget kommer användas till att stärka verksamheten i de mål som
redan finns. Ge förutsättningar för introduktion till personal och kompetenshöjning, samt tid
för att samverka med de andra huvudmännen för att upprätta en samordnad individuell
plan är exempel på vad bidraget kommer gå till. Sahlström uttryckte att hon gärna deltar
vid föreningarnas medlemsmöten då det är viktigt att alla blir trygga i var medlen tar vägen.
Rådet diskuterade rekrytering av kvalificerad personal, resurspass och utmaningar
framöver. Sahlström betonade vikten av att använda fastanställd personal i så stor
utsträckning som möjligt eftersom det bidrar till en bättre kvalité.
Vaziri Hamedani redogjorde för kommunens skulder, och visade på att ingen ökning av
skulder kommer ske utan kanske snarare att skulderna kommer minska. Att ekonomin i
kommunen är extremt bra är enbart tillfälligt och kommunerna uppmanas att hålla i
pengarna, tänka långsiktigt och fokusera på effektivitet.

7. Uppföljning detaljplaner
Rådet diskuterade tillsammans med Linda Kjerfve, planarkitekt, om det finns andra sätt att
hantera detaljplaner i rådet än hur det ser ut idag. Det blir oftast en envägskommunikation,
och inga synpunkter lämnas. Hagström lyfte frågan om det finns annat bättre sätt att få
med rådet i processen. Kjerfve betonade att det är en politisk process och alla ska få
information om detaljplaner samtidigt. Det är viktigt att inga grupper särbehandlas.
Rådet uppmanas att ge fler synpunkter på inbjudningarna. Kjerfve berättade att de önskar
få både positiv och negativ input från rådet. Det är öppet för alla medborgare att ge
synpunkter på planerna.

8. Information nuläge Covid -19
Lena Friberg, som i dagsläget leder coronagruppen i kommunen, informerade rådet om
nuläget. Pandemin har pågått i drygt ett år, och under den tiden har det kommit många
rekommendationer och restriktioner. Kommunens utgångspunkt har hela tiden varit att
följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Just nu är det hög smittspridning i
Västra Götaland och även i Skövde. Restriktionerna har förlängts till 2 maj. I kommunen är
det ändå relativt lugnt. Gymnasier och högstadier kör växelvis distans- och närundervisning.
Inom socialtjänst, kultur och fritid samt vård och omsorg är flera verksamheter fortsatt
stängda.
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Friberg berättade vidare att Skövde kom igång tidigt med vaccinationer i jämförelser med
andra kommuner. Under vår och sommar kommer vaccineringen av fas 3 och 4 pågå.
Ann-Marie Blomqvist lyfte frågan om hur bokning av vaccination kommer se ut för fas 3 och
4. Friberg svarade att den här frågan egentligen är regionens ansvar, men enligt information
hon fått är det åldersfördelningen som avgör när man vaccineras. Maria Hjärtqvist tillägger
att information gällande detta kommer gå ut via annonser och på sociala medier.
Ing-Marie Åberg betonade att alla inte är digitala och man bör hitta alternativa lösningar för
att sprida information gällande vaccination. Thilén svarade att de som är 70 år och äldre har
kontaktats eller kommer kontaktas via brev, telefonsamtal eller sms för bokning av
vaccination.

9. Information kring kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
Charlotte Anemo, verksamhetsutvecklare, informerade rådet om kommunens kvalitet i
korthet. Det är en årlig redovisning som visar hur Skövde kommun står sig gentemot andra
kommuner. 260 kommuner ingår. Mätningarna utgår från invånarnas perspektiv, och ger en
bra lägesrapport. Varje mått är graderat i färg, grönt (bland de 25% bästa), gult (bland de
50% mittersta) och rött (bland de 25% sämsta). Mätningarna görs inom följande tre
områden:




Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö

Anemo presenterade nyckeltalen och resultaten inom de tre olika områdena för rådet.
Materialet finns även att ta del av på Skövde kommuns webbplats.

10. Seniormässan 2021
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, informerade rådet om planerna för årets seniormässa.
Förra året ställdes mässan in på grund av pandemin. Sektor medborgare och samhälle, som
är ansvariga för mässan, har diskuterat hur årets utformning av mässan kan se ut men
önskar även få input från rådet. Fysisk mässa är inte möjlig i år eftersom restriktionerna
håller i sig, men en digital mässa i någon form kan vara möjlig.
Rådet uttryckte att man troligtvis når en begränsad del vid en digital mässa. Rådet känner
en stor tveksamhet inför detta, och anser att det är bättre att ställa in årets mässa. Det är
fortfarande en stor del av medlemmarna som inte är digitala.
Thilén undrade om det istället kan finnas intresse för en digital föreläsning som riktar sig
till målgruppen, på öppna kanalen eller via Skövde kommuns webbplats. Hon betonade
vikten av att allt inte sätts på paus.
Ing-Marie Åberg svarade att hon lyssnat på en del föreläsningar digitalt, och upplevt att det
är svårt att kommunicera samt att det blir en ren envägskommunikation. Hon undrade
vidare om det möjligtvis går att spara medlen och använda till en fysisk seniormässa när
läget tillåter.
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Ulla-Britt Hagström lyfte frågan om våren kanske är ett alternativ att ha mässan på så det
inte behöver vänta ända tills nästa höst. Thilén tar med sig synpunkterna från rådet för
vidare hantering.

11. Frågor från KPR/Övriga frågor
Hagström informerade rådet att skatteverket har gått ut med olika möjligheter att deklarera
Corona-säkert.
Sture Ljungqvist betonade rådets syfte och uppgifter, och önskade att frågor som exempelvis
användning av statsbidrag och omvandling av vårdboende till trygghetsboende (t.ex.
Käpplunda) skulle ventileras med rådet i ett tidigare skede innan beslut fattas. Hagström
svarade att man försöker vara ute i så god tid som möjligt, ett exempel är det pågående
budgetarbetet.
Mötet avslutades.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande
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