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Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2022-
11-14

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

Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Gun Edin (SPF), 
Ann-Louise Norstedt (Aktiva Seniorer), Björn Forsell (Aktiva Seniorer), Heli Honkanen (Vipinä), 
Sture Ljungqvist (SPF), Anne-Marie Blomqvist (PRO), Ewa-Britt Dahl (SKPF), Anita Jonsson (RPG) 
samt Sofia Laage (sekr.) 

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll
Ordförande Ulla-Britt Hagström gick igenom föregående mötesprotokoll som läggs till 
handlingarna.

3. Uppföljning äldreperspektivet i Folkhälsoplanen
Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg, redogjorde för äldreperspektivet i folkhälsoplanen. 
Det här programmet pekade ut tre viljeinriktningar för Skövde kommuns folkhälsopolitik 
under mandatperioden 2019–2022:

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

Carlsson betonade att pandemin har präglat mandatperiodens arbete. Flera indikatorer 
pekar dock mot en mer jämlik hälsa, och hon berättade att folkhälsoarbetet har satt ett 
tydligare avtryck i organisationen jämfört med tidigare. 

https://skovde.aktivaseniorer.com/index.php/foreningen/kommitteer/aktiviteter/43-ann-louise-norstedt
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För att ta reda på hur hälsan ser ut i Skövde så har kommunen tittat på olika 
mätindikatorer. Det framgår att det är stora skillnader på de olika geografiska områdena 
i Skövde kommun men att snittet ligger bra till jämfört med andra kommuner. Carlsson 
redovisade medellivslängd, utbildningsnivå, utveckling av arbetslöshet samt självskattad 
hälsa för att nämna några mätindikatorer.

Det finns fortfarande skillnader i invånarnas förutsättningar till en god och jämlik hälsa. 
Hon betonade vikten av att synliggöra utvecklingsområden ur ett mer 
kommunövergripande perspektiv. Det handlar om att hålla i och hålla ut för att kunna se 
verkliga effekter. 

4. Dialog kring förändringen från seniorboende till trygghetsboende
Lina Eklund Svensson, Skövdebostäder, informerade rådet om förändringen från 
seniorboende till trygghetsboende. Skövdebostäder har idag en femtedel av samtliga 
hushåll, och av dessa är det 319 trygghetsbostäder. Hon berättade att de tagit fram ett 
nytt kundlöfte som innebär att de lovar att de är ett hem för dig oavsett vem du är och 
var du är i livet. Skövdebostäder vill bidra till ett starkt samhälle för kommunens bästa. 
Eklund Svensson betonade att de har fokus på hållbarhet i allt de gör. Det är uppdelat i 
tre inriktningar som är ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk 
hållbarhet. 

Begreppet seniorboende innebär en åldersgräns på 55 år, bättre tillgänglighet samt att 
det ska finnas en samlingslokal och övernattningslägenhet. Seniorboende har funnits 
under lång tid hos Skövdebostäder. Eklund Svensson betonade att den förändring som 
blir när denna boendeform ändras till trygghetsboende är att åldersgränsen ändras till 
65 år, utökad tillgänglighet samt att det kommer finnas personal på plats 3 till 6 dagar i 
veckan, allt annat oförändrat. Personalen kommer fungera som trygghetsvärdar, så de 
kommer inte ge någon vård men däremot extra service till de boende. Det är dock ännu 
inte bestämt vilka servicedelar som ska ingå hos personalen utan det är något som 
Skövdebostäder kommer titta närmare på inom kort. 

Skövdebostäder erbjuder trygghetsboende i följande områden: Gamla skolan, 
Fältspaten, Norra Aspövägen samt Mossagården. Mossagården är en nyproduktion där 
de första inflyttningarna sker i april 2023. Utöver dessa trygghetsboenden så hjälper 
Skövdebostäder med uthyrning av kommunens trygghetsboenden. Dessa 
trygghetsboenden finns på Boken, Bagaren, Käpplunda Gärde, Solgården och Billingsdal. 
Skövdebostäder sköter enbart administrationen av dessa bostäder medan kommunen 
tar hand om resterande del. Eklund Svensson informerade att på kommunens 
trygghetsboenden är åldersgränsen 70 år och att förtur råder om du är 90 år eller äldre.

5. Dialog kring utfasning av parkeringsautomater
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Patrik Gustafsson, trafikingenjör, berättade för rådet om utfasningen av 
parkeringsautomaterna. GSM-nätet uppgraderas till 4G och är en av orsakerna till att 
denna förändring kommer ske. Gustafsson visade att det skulle kosta kommunen ca 
700 000 kr att uppdatera befintliga parkeringsautomater till det nya nätet och utöver 
denna kostnad skulle det tillkomma ca 450 000 kr i driftkostnader. 

Enligt statistik betalar mer än 90% sin parkering via en app eller sms, vilket betyder att 
det är en väldigt liten del som betalar med kort i parkeringsautomat. Gustafsson 
berättade att kommunen har två digitala fixare som kommer kunna hjälpa individer med 
denna förändring, samt att det kommer fortfarande gå att betala med kort på ett fåtal 
platser. Gustafsson önskade få in synpunkter från rådet vilka två parkeringsplatser som 
de önskade att kortbetalning är möjlig på framöver. Rådet diskuterade och kom fram till 
Sandtorget som första val och Arena Skövde som andra val. 

Tidsplanen för utfasningen är uppdelad i fem etapper, där första etappen startar redan i 
januari nästa år på arena Skövde. Gratisparkeringen på Arenan kommer dock vara kvar 
och är ett alternativ för de som inte kan betala med sin mobiltelefon. Sista etappen är i 
juni/juli nästa år. 

Det finns flera fördelar med denna förändring berättade Gustafsson. Det blir en 
besparing på 70 000 kwt i elförbrukning samt en besparing på 450 000 kr i 
driftkostnader. För användaren kommer de betala för den faktiska parkeringskostnaden, 
då man kan avsluta sin parkering så snart man är tillbaka till fordonet. Parkeringstiden 
kan förlängas utan att behöva gå tillbaka till fordonet. Arbetsmiljön kommer förbättras 
för personalen på trafikenheten, då det blir färre resor för service av automaterna. Det 
blir också färre pappersbiljetter vilket sparar in på miljön.

Gustafsson avslutade med att presentera de två parkerings-appar (Parkster och Mobill) 
som kommunen har avtal med idag. 

6. Information kring kommunens kompetensförsörjningsplan
Sofia Myhrman, HR-chef, och Erik Vilhelmsson, samordnare inom kompetensförsörjning, 
informerade rådet om kommunens kompetensförsörjningsplan. I dagsläget finns över 
200 befattningar i kommunen samt över 5000 månadsavlönade. Det är 17 fackförbund 
som kommunen samverkar med. De berättade vidare att det som är aktuellt just nu i 
form av arbete på distans, möten på digitala plattformar och nya kompetenskrav kräver 
en omställning av kommunen. 

Myhrman visade rådet vilka grupper som kommer ha stora pensionsavgångar inom 
Skaraborg kommande fem år och där sektor vård och omsorg samt sektor barn och 
utbildning utgör en stor del. Hon lyfte sjuksköterskor som en global grupp där det 
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saknas personal. En ny pensionspolicy har tagits fram i Skövde kommun för att främja 
ett lång och flexibelt arbete.

Vilhelmsson informerade om strategier för kompetensförsörjning i kommunen, som är 
uppdelad i tre delar: attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Det 
handlar bland annat om att förlänga arbetslivet, öka heltidsarbetet, prioritera 
arbetsmiljöarbetet, söka nya samarbeten samt att rekrytera bredare.  

Arbetet framåt i Skaraborg kommer fokusera på ett gemensamt arbete kring att 
attrahera medarbetare och en dialog kommer föras med lärosäten kring utbildning. I 
Skövde kommun arbetar man med kompetensförsörjningen enligt ARUBA-processen 
där de olika bokstäverna står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. 
Myhrman och Vilhelmsson avslutade sin presentation med kommunens långsiktiga mål, 
som är rätt kompetens på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. 

7. Utvärdering Seniormässan
Emma Laurén, en av de ansvariga för årets Seniormässa, presenterade en 
sammanställning av utvärderingarna efter mässan. Utvärderingarna gjordes i slutet av 
mässdagen och svar samlades in från 87 personer. 71% var nöjda med mässan och 
19,5% var ganska nöjda, vilket är ett bra resultat. Hon uppskattade antalet besökare till 
ca 1000 personer. 

Laurén lyfte även vilka förbättringar som kan göras till nästa gång. Prat från mässan 
läcker upp till övervåningen där föreläsningarna var och tvärtom. Syrefattigt under 
föreläsningarna samt att det var lite trångt i mässdelen. Det var många utställare och 
svårt att hitta lokal som är bättre lämpad än arenan. Ett alternativ är att ge fler 
utställare ståbord istället för vanliga bord samt att begränsa antalet roll-ups. 

Även utställarna fick svara på en enkät för att se hur de upplevde mässan. Det var ett 
femtiotal utställare och majoriteten var nöjda med mässans utformning. 

Rådet önskade att det hade funnits en annons i tidningen med tider för de olika 
punkterna, och då speciellt när dragplåstret Amelia skulle hålla sin föreläsning. De lyfte 
även problemet med att hitta informationen om mässan på hemsidan.

8. Tidsplan 2023
Rådet preliminärbokade följande sammanträdesdatum för 2023: 6 februari, 24 april, 4 
september och 6 november. Studiebesök planeras till 15 maj och 4 december. 

9. Dialog kring projektet ofrivillig ensamhet
Camilla Berglind informerade rådet om projektet ofrivillig ensamhet. Projektet kommer 
hålla på till 2024 och hon berättade att det ingår i följande tre områden i kommunen:
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 Styrgruppen psykisk ohälsa
 Styrgruppen åldras med livskvalitet
 Handlingsplan – minska ofrivillig ensamhet hos äldre

Handlingsplanen består av fem delar: Biståndsbedömda insatser, öppen/förebyggande 
verksamhet och stöd, marknadsföring/uppsökande verksamhet, kompetensutveckling 
och samverkan. Berglind berättade att hon verkar inom alla dessa områden med 
anhörigstöd, digitala fixare, tillgänglighet på hemsidan, demenssamordnare och 
handledning av personalgrupper inom sektor vård och omsorg i suicidprevention för att 
nämna några delar. 

Hon arbetar ständigt för att hitta nya arbetssätt/vägar för att förbättra samverkan med 
civilsamhället. Berglind betonade att rådet gärna får komma med förslag och idéer till 
henne. Hennes kontaktuppgifter är:

Camilla Berglind
Camilla.a.berglind@skovde.se
073-5968252

10. Övriga frågor
Maria Hjärtqvist informerade rådet om att de behöver utse två representanter till det 
utökade pensionärsrådet för östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det kommer vara den 
9 december i Regionens hus kl. 09.00-11.30. Rådet utsåg Sture Ljungqvist och Anita 
Jonsson som representanter. Sekreterare ordnar med anmälan till detta.  

Ljungqvist informerade rådet om Hemtjänstindex1 som är ett initiativ från SPF 
Seniorerna. Denna tjänst ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika 
kommuner, och den kommer lanseras 23 november. 

Mötet avslutades. 

Ulla-Britt Hagström
Ordförande

1 Skövde kommun har också en jämförelsetjänst där olika utförare av hemtjänst kan jämföras. Tjänsten hittar ni via 
denna länk https://skovde.se/e_tjanster/jamfortjansten

mailto:Camilla.a.berglind@skovde.se

