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Omvårdnadsförvaltningen 

 

Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 

2011-03-29 kl 09.00-11.30 

 

Närvarande; Enligt förteckning samt Katarina Tallbacka, Susanna Tibblin och 

Eva Lotta Elovsson, sekr. 

 

1.  Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann-Katrin Jönsson öppnade sammanträdet och hälsade alla  

välkomna till hennes första möte som ordförande för KPR. Ann-Katrin påtalade 

att Kommunala Pensionärsrådet troligtvis kommer att överföras till Kommunsty-

relsen. Beslut om detta ska tas i KS.   

 

2.  Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Bengt Sjökvist, efter turordningslista. 

 

 

3.  Lagen om Valfrihet, LOV 

Enhetschef Katarina Tallbacka informerade om Lagen om Valfrihet, LOV. Detta 

infördes i Skövde kommun den 1/1 2011. Den modell som Skövde kommun valt 

att införa innebär att den enskilde har rätt att välja leverantör av hemvården med 

tillhörande tjänster inom Service (städ, tvätt, inköp och ledsagning) och/eller Om-

vårdnad (all personlig omvårdnad, måltider, hälos- och sjukvård). Servicehusen 

Käpplunda gärde, Bagaren samt Solgården står utanför LOV:en. Det är Skövde 

kommun som godkänner leverantören där premisserna är att samtliga leverantörer, 

kommun alt privat leverantör, skall behandlas lika och att även kraven på leveran-

törerna ska vara lika.  

Lagen och Valfrihet är för tillfället en frivillig lag. Alltså är det fritt för varje 

kommun om man vill införa LOV eller inte. Eventuellt är det på gång att bli en 

tvingande lag . På www.skl.se (under rubriken Valfrihet och Valfrihetssystem i 

kommuner) visas hur det ser ut i respektive kommun ang införande av LOV eller 

inte. 

 

http://www.skl.se/
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På www.valfrihetswebben.se finns material från de kommuner som infört 

LOV:en. Du kan även hämta information på www.skovde.se om just Valfrihet i 

hemvården för Skövde kommuns del.  

Än så länge så har Skövde kommun godkänt 1 utförare men något avtal har ännu 

inte skrivits. 

Bilagor till protokollet 

 Informationsmaterial – LOV 

 Informationsbroschyr – Valfrihet i hemvården 

 

 

4.  Mållinan 

Verksamhetsutvecklare Susanna Tibblin informerade om den målstyrning nämnd 

och förvaltning arbetar efter, benämnd Mållinan. 

Nämnden beslutar om mål (uppnå) och strategier (vägen att nå dit) medans enhe-

terna arbetar med att ta fram aktiviteter för att uppnå de mål nämnden beslutat om. 

Fokus sätts på vissa frågor och prioriteringar. 

Omvårdnadsnämnden har 2010-10-20, § 91, beslutat om styrkort för 2011. 

Nämnden kommer den 27 april att påbörja arbetet med framtagande av styrkort 

för år 2012.  

Kommunala Pensionärsrådet har ombetts att ta fram de verksamheterprioriteringar 

de anser ska med i detta arbete. Dessa skall lämnas till förvaltningen senast  

2011-04-15. 

 

 

5.  Fördelning av hemtjänsttimmar 

Ingemar Trenge (SPF) informerade om en artikel han läst i DN där hemtjänsten i 

Stockholm dragit ner på antal timmar och att det blivit mindre tid till brukaren. 

Inget scenario KPR vill ska förekomma i Skövde kommun. Påtalade också öns-

kemål om att den enskilde bör kunna få välja vad den vill ha hjälp med. 

Beslutades att bjuda in förvaltningschef Lennart Hagberg till nästa KPR för att 

informera om Ökad valfrihet och påverkan. Omvårdnadsnämnden har tidigare gett 

förvaltningen i uppdrag att formulera en uppdragshandling som ger ökad valfrihet 

och påverkan i utförandet av en beviljad insats inom hemtjänsten. Den enskilde 

skall alltså så långt det är möjligt, kunna påverka när och hur stöd och hjälp ska 

ges.   

 

http://www.valfrihetswebben.se/
http://www.skovde.se/
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6.  Ekonomisk rapport 

Kommunala Pensionärsrådet uttryckte önskemål om att på dagordningen till 

KPRau, ska som stående punkt finnas, ekonomisk rapport.  Detta för att kunna 

följa det ekonomiska läget. Lyfts därefter till rådet.  

Beslutades att bjuda in ekonom Mats Glimbrant för att redogöra för budgetarbetet.  

 

7. Svar på frågor från KPRau 28/2 

På kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 28 februari lyftes ett antal frå-

gor som redovisades på dagens sammanträde; 

- Matleverans i vinter har förekommit med cykel på enheterna Centrum och 

Ryd. Svar på detta biläggs protokollet.   

- Verksamhetsprioriteringar. KPRau har erhållit skrivelse där nämnden öns-

kar få rådets verksamhetsprioriteringar för att kunna ta med i arbetet med 

framtagande av styrkort 2012. 

- Björn Zetterström har hört av sig till ordförande Ann-Katrin Jönsson om 

att få redogöra för ”Morgondagens senior” till en kostnad om 10 000 kro-

nor. Kommunala Pensionärsrådet beslutade att avböja detta erbjudande.  

- Trottoarpratare, cykelparkering. KPRau har belyst problematiken med trot-

tarpratare och cykelparkering som medför svåra hinder för äldre. Frågan 

har ställts till handikappsekreterare Ann-Charlotte Ström. Detta svar redo-

visades på KPRau 28/2. KPR upplyste om att detta fortfarande inte funge-

rar. Beslutade att återigen lyfta frågan till Ann-Charlotte Ström med öns-

kemål om att hon ger återrapportering till KPRau om vad som gjorts i 

kommunen gällande detta problem. 

- Datum för nästa KPRau flyttas till den 19/4 kl 10.00 (istället för som tidi-

gare 5/4). Förmöte hålls kl 09.00. 

 

8.  Definition Trygghetsboende 

Kommunala Pensionärsrådet efterlyste definition på Trygghetsboende. Hur ser 

Skövde kommun på benämningen samt innehåll i Trygghetsboende. 

Ordförande lyfter frågan till omvårdnadsnämnden för att sedan gå till Kommun-

styrelsen.  
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9.  Broschyr ”Stöttepelaren” 

Broschyren ”Stöttepelaren” – Vart kan du vända dig? delades ut på dagens sam-

manträde. En informationsfolder med samlad information dit man kan vända sig 

när man behöver stöd i olika sammanhang. Önskemål från KPRau den 28/2 var att 

det skulle finnas extra exemplar av broschyren för att delge inom respektive orga-

nisation. Dessa extra broschyrer fanns att tillgå på sammanträdet. Finns också fler 

att hämta på omvårdnadsförvaltningen.   

 

10.  Trygghetsbostäder 

På KPRau den 28/2 ställdes frågan när Trygghetsboende vid Billingen, kv Fält-

spaten (vid gamla Bobbes kiosk) ska börja byggas? 

Denna fråga har ställts till bl a tjänstemän på Näring- och samhällsbyggnadskon-

toret. Hänvisade till att det är Skövdebostäder som ”har området för att bygga bo-

städer på”.  

Beslutades att bjuda in Dan Sandén på Skövdebostäder till nästa pensionärsråd 

den 3 maj. 

 

11. Information Ledsagarservice - Västtrafik 

Västtrafik har gått ut med information om utökad ledsagarservice – för dig som 

behöver lite extra hjälp när du ska byta buss, spårvagn eller tåg. Denna tjänst är 

avgiftsfri.  Informationsblad biläggs protokollet. 

 

12. KPRau 19/4 

-Rapportering från handikappsekreterare Ann-Charlotte Ström gällande trottoar-

pratare samt marschaller. 

-Stående punkt – budgetprognos. 

-Svar på fråga gällande godkänd temperatur på maten. 

 

13. Frågor till nästa KPR, 3/5 

- Diskussion Trygghetsboende. Bjuda in vd Dan Sandén, Skövdebostäder.  

- Information Ökad valfrihet och påverkan i tjänsten. Bjuda in förvaltningschef  

  Lennart Hagberg. 

- Information ekonomiska läget. Bjuda in ekonom Mats Glimbrant. 
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14. Sammanträdet avslutas 

 

Ann-Katrin tackade för idag och avslutade sammanträdet. 

 

Ann-Katrin Jönsson    Bengt Sjökvist 

Ordförande     Protokolljusterare 

 

 

 

Eva Lotta Elovsson 

Sekreterare 


