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Tid och plats: måndagen den 14 feb 2022, kl 9-12 i Skövde Stadshus

Deltagare:

Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.)

Maria Hjärtqvist (S) (v. ordf.)

Theres Sahlström (ordf. VON)

Elin Dalros (sekr.)

Anita Jonsson (RPG)

Anne-Marie Blomqvist (PRO)

Ann-Katrin Jönsson (SPF)

Björn Forsell (Aktiva Seniorer)

Ewa-Britt Dahl (SKPF)

Sture Ljungqvist (SPF)

1. Mötets öppnande

Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll

Ulla-Britt Hagström gick igenom föregående protokolls mötespunkter. Protokollet lades till 
handlingarna.

3. Uppföljning studiebesök Ekedal
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Mötesdeltagarna var överens om att det var ett mycket intressant och lärorikt studiebesök. 
En bra erfarenhet att kunna se tillbaka på och jämföra med inför nästa studiebesök. 
Fantastiska lokaler. Enhetschefen som var föredragande gav ett mycket positivt intryck. 
Det är oerhört viktigt att både lokaler och personal fungerar.

En diskussion följde efter de insändare som varit i tidningen avseende problem i 
arbetsgrupperna inom äldreomsorgen. 

4. Dialog kring medborgarundersökningen

Charlotte Anemo informerade rådet resultatet av medborgarundersökningen.  
Undersökningen är omgjord vilket innebär att man inte kan jämföra resultatet med tidigare 
års undersökningar. 

38% av Skövdes befolkning har svarat på undersökningen. Övervägande kommer svaren 
kommer från personer som är över 50 år. Undersökningen är en attitydundersökning 

Undersökningen gäller för 13 olika områden som t ex skola och omsorg, samhällsservice, 
resor och kommunikation.

Över lag anser 95% av de svarande att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats 
att bo på. 85% anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra 
sätt. 20% anser att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande 
över kommunens beslut och verksamheter. 65% kan rekommendera andra som inte bor i 
kommunen att flytta hit.

Några synpunkter från undersökningen:

Man anser att det finns arbeten inom rimliga avstånd.

Överlag ett bra resultat avseende samhällsservice.

Bibliotek, kultur och mötesplatser: Ganska bra siffror, men man saknar ett ställe för yngre 
att träffas.

Fler allmänna träningsplatser utomhus önskas.

Underhåll offentliga miljön: Överlag positiva siffror men man är mindre nöjd med 
snöröjning av gång- och cykelväg.

Överlag känner man sig trygg i samhället, men 52% har angett att narkotikahandel är ett 
problem. Detta kan ju bero på vad som läses i tidningarna. 

Bemötande, information och inflytande: Både ris och ros. Överlag ansåg man sig bli väl 
bemött av tjänstepersoner inom kommunen men att möjligheten som invånare att kunna 
påverka politiska beslut var liten.

90% av de som svarade på undersökningen ansåg att ”jag kan vara den jag är och leva mitt 
liv som jag vill”. 

Förtroende för kommunens politiker gav ganska låga siffror. Samma låga siffror i hela 
riket. 

Boende och boendemiljö: Viktigast med nära till naturen och att det finns 
parkeringsmöjligheter. 

Charlotte visade siffror från KKiK 2019-2021 som är baserat på fakta.
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5. Information kring MASens roll och uppgifter samt en nulägesrapport 

Josefina Söderström är Skövde kommuns Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)

MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att säkerställa att kommunen lever upp till de 
krav och ansvar som finns i de lagar som styr hälso- och sjukvården. 

Största uppdraget som MAS har är att säkerställa att patientsäkerheten är hög.

Det är viktigt med samverkan mellan olika roller inom kommunen t. ex mellan MAS, 
processledare HSL, SAS, verksamhetschef HSL och övrig ledning.

Viktigt med förbättringsarbete och avvikelsehantering.

Omvärldsbevakning är en viktig del av vad MASen ägnar sig åt. Särskilt viktig har den 
punkten varit under pandemin.

MASen har tagit ett stort ansvar i pandemin och har bl. a upprättat riktlinjer och rutiner, 
pandemiplan för kommunen, kvalitetssäkrat skyddsutrustning, varit Skövdes 
covidsamordnare (vaccination) mm. 

I början av pandemin var det en stor oro bland personalen hur man ska jobba med 
skyddsutrustning, hur den ska användas, men nu är alla vana vid utrustningen. Personalen 
inom vård och omsorg har hela tiden haft skyddsutrustning med hög säkerhetsklassning.

Pandemin har krävt ett samarbete mellan alla olika aktörer. Kommunen har behövt jobba 
hårt för att regionen ska ta sitt ansvar. Nu fungerar det jättebra. Skulle det komma en ny 
pandemi så finns det väldigt bra erfarenheter att luta sig tillbaka emot. 

Sedan årsskiftet har det, liksom i övriga samhället, varit en väldigt hög frånvaro bland 
personalen inom vård och omsorg, men nu börjar det ljusna och alltfler är tillbaka igen. 

Nu när pandemin verkar gå mot sitt slut kan MASen börja fokusera på andra 
arbetsuppgifter som t. ex förbättringar inom läkemedelshanteringen och dokumentationen 
för HSL och SOL.

6. Information och kort dialog om uppföljning av folkhälsopolitiskt program utifrån att åldras 
med livskvalitet

Gunilla Carlsson är folkhälsostrateg i regionen och kommunen. 

Under denna mandatperiod har det varit ett större fokus på äldrepolitiken. Nu när 
mandatperioden närmar sig slutet tar Beredning Medborgare och Hälsa fram en 
uppföljning på hur det ser ut i dagsläget kopplat till äldrepolitiken. Vilka åtgärder har 
vidtagits? Vilka tips ska tas med till politiken inför nästa mandatperiod?

En viktig punkt har varit åtgärder för att minska den ofrivilliga ensamheten.

Exempel på åtgärder som har vidtagits för de äldre är 
 utveckling av tjänsten digital fixare 
 workshop: Åldras med livskvalitet 
 Digitala verktyg på träffpunkterna (datorer och surfplattor) 
 kunskapshöjande insatser inom SVOs verksamhet 
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 studien 11 e-fikat (kan vi mötas och fika tillsammans digitalt)

Syftet med uppföljningen är att följa upp kommunens arbetssätt med programmet, se 
trender i hälsoutveckling, ge rekommendationer mm.

Förslag på uppföljning kommer presenteras i maj. 

Gunilla Carlsson frågade Rådet: Vilka viktiga utvecklingspunkter ser ni kopplat till 
målgruppen äldre? En diskussion följde. Man ansåg att det arbete som personal utför på 
olika träffpunkter som ska hjälpa äldre borde utvecklas. Det finns fler saker att göra än 
sittgympa och högläsning. På träffpunkterna är det aktiviteter på vissa klockslag. Önskvärt 
om träffpunkterna var mer öppna. Kom in på en kopp kaffe och umgås. 

Kan man ändra i programmet för att attrahera fler att vilja komma dit? Det kanske behöver 
kompletteras med ytterligare ställen. Hur kan vi nyttja övriga lokaler i kommunen t ex 
museet och Billingen. Ett samarbete med Kultur- och Fritid vore lovvärt.

Kan vi göra något tillsammans, Träffpunkterna och pensionärsföreningarna? Kanske kan 
föreningarna nyttja träffpunkternas lokaler? 

7. Förberedelser inför workshop kring rådets sammanträden under mandatperioden kopplat 
till rådets instruktion (mål och syfte) ur ett medborgarperspektiv:

Det måste finnas en framförhållning från kommunens sida. Det är tjänstepersoner och 
politiker som borde kunna se vilka problem som bör åtgärdas. Kommunen är bra på 
bostäder för äldre, men vad gäller äldreomsorg verkar det vara lite sämre. Men rådets 
deltagare vet egentligen inte mer än vad man läser i tidningarna. 

Gäller även personer som lider av ofrivillig ensamhet. Det man kan göra är att erbjuda 
möjligheter och skapa plattformar för att få fler människor att träffas. 

De personer som kommunen vill hjälpa är inte medlemmar i de olika 
pensionärsföreningarna. Det är svårt för de som sitter i rådet att driva frågor för de som är 
sjuka och mår lite sämre då man själv inte är i den sitsen. Därför bör det vara kommunens 
och politikernas ansvar att ta fram åtgärder.

Ungdomens hus i Eric Ugglas skola, är det verksamhet i lokalerna på dagtid också eller 
kan dessa lokaler nyttjas av t ex pensionärsföreningarna på dagtid?  Frågan om hur vi 
använder våra lokaler tas med till nästa möte. 

8. Dialog kring äldrekulturen i Södra Ryd samt information kring områdesutvecklarens roll 
och uppgifter

Sofi Calizaya från sektor Medborgare och samhällsutveckling (SMS) informerade rådet om 
områdesutvecklingen och äldrekulturen i Södra Ryd.

Områdesutveckling är ett arbetssätt där man tillsammans med kommunen och olika aktörer 
jobbar tillsammans för att skapa en positiv utveckling för området. Ett arbete som ger hopp 
och framtidstro. 

Det har blivit en bostadssegregation i Södra Ryd. Områdesutvecklingen ska motverka detta 
samt även bemöta de intersektionella utmaningar i området. 
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Detta är även utmaning för hela samhället.

Södra Ryd behöver extra resurser. 

Avseende äldrebefolkningen i Södra Ryd finns det många hinder på vägen mot utveckling. 
Språket är ett stort hinder samt att man kanske inte riktigt vet hur samhället fungerar. Svårt 
att nå ut till målgruppen. 

PRO finns i Ryd, men har inte in så många medlemmar av utländsk härkomst. Dessa 
människor kanske har andra ställen där de träffas, andra konstellationer.

9. Återkoppling kring utökat pensionärsråd

Sture Ljungqvist och Ing-Marie Åberg var rådets representanter vid det utökade 
pensionärsrådet med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Sture gav en kort sammanfattning 
om vad som diskuterades:

Västra Götalandsregionens vision: Det ska vara gott att leva. 

Man pratade bl a om hur man kan utveckla hemsidan 1177 som ett stöd och en 
effektivisering av vården.

Samverkan mellan kommuner och regioner har kunnat vara bättre kopplat till pandemin. 
Nu har en handlingsplan tagits fram och ett bättre samarbete har skapats.

Vårdköerna för ortopedi och folktandvården är väldigt långa i dagsläget.

En särskild utredning för regional tillgänglighet har blivit tillsatt.

10. Övriga frågor: 

Björn Forsell tog upp frågan om buss till Billingehus

I dagsläget kör bussen via Södra Bergvägen upp till Billingehus. För att få ännu fler 
besökare till Billingen skulle det vara önskvärt att bussen kör varannan tur på Södra 
Bergvägen och varannan tur på Norra Bergvägen. På så sätt skulle fler kunna nyttja 
bussturerna.

Ulla-Britt Hagström frågade rådets medlemmar vad de önskar göra på det inplanerade 
studiebesöket den 14 mars:

Guidad rundvandring kring Mariesjö? 

Träffa företrädare från Kultur- och Fritid för att diskutera hur man ser på aktiviteter för 
pensionärer? 

Ulla-Britt återkommer i frågan.

Mötet avslutades.
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Ulla-Britt Hagström

Ordförande


