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Omvårdnadsförvaltningen 

 

Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 

2011-05-03 kl 14.00-16.00 

 

Närvarande; Enligt förteckning samt Martin Sohlberg och Lena C-Magnusson, 

Skövdebostäder, Mats Glimbrant, Lennart Hagberg och Eva Lotta Elovsson, sekr. 

 

1.  Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann-Katrin Jönsson öppnade sammanträdet och hälsade alla  

välkomna.   

 

2.  Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Barbro Andersson, efter turordningslista. 

 

 

3.  Äldres boende hos Skövdebostäder – nutid och framtid 

Martin Sohlberg och Lena C-Magnusson från Skövdebostäder informerade om 

äldres boende hos Skövdebostäder – nutid och framtid. De påbörjade sin presenta-

tion med att informera om att de även önskar ta del av rådets syn och önskningar 

om framtida boende för äldre. 

Redogjorde för Skövdebostäders uppdrag; 

”Öka tillgängligheten och vara pådrivande vad gäller produktion av senior-

/trygghetsboende så att äldre i utökad grad kan bo kvar i, eller i närheten av, sitt 

bostadsområde”.  

För att öka tillgängligheten har Skövdebostäder genomfört en tillgänglighetsin-

ventering och kommit fram till bl a följande; 

 Titta på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i samtliga Skövdebostäders 

bostadsområden 

 Planera för boende för äldre i samtliga stadsdelar där Skövdebostäder finns 

representerade. 
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Vuxenkollo 

Lena C-Magnusson informerade om Skövdebostäders ”vuxenkollo” som äger rum 

på Aspö. Det är en veckas dagkollo dit alla Skövdebostäders seniorer (+55) är 

välkomna. En väldigt uppskattad verksamhet som bl a har följande aktiviteter: 

-laga mat 

-utflykter 

-”Prova-på” (vin- och chokladprovning, stavgång, folkdans, foto etc) 

-naturdag 

-diskussioner (hur man vill bo, miljö etc) 

Boendeformer för äldre 

Martin Sohlberg informerade om Skövdebostäders definitioner av boendeformer 

för äldre. 

Äldreboende    Seniorboende 

Vård- och omsorgsboende i   Eget boende i vanlig lägenhet med god 

kommunal regi/uppdrag.  tillgänglighet. Utrymme för samvaro, hobby  

Behovsprövat.     och rekreation med förutsättningar för  

       gemensamma måltider. 

     Övernattningsrum för gäster. 

        Aktiviteter görs i de boendes regi. 

     

 

Trygghetsboende   Servicelägenhet 

Eget boende i vanlig lägenhet med Eget boende i kommunal regi/uppdrag. 

utökad tillgänglighet.    Vårdpersonal. 

Utrymmen för samvaro, gemen-  Gemensamma måltider och aktiviteter. 

samma måltider, hobby och    Behovsprövat. 

rekreation. 

Personal på plats för stöd vid vissa 

tider.  

Utökad brandskydd. 

 

Kommunala Pensionärsrådet uttryckte sin önskan om att Skövde kommun initie-

rar och kalkylerar för Trygghetsboende (enligt Boverkets definition). 

Skövdebostäder anser att de påbörjat en bra diskussion med kommunen och vill 

fortsätta med detta. Redogjorde för var de i kommunen idag har Seniorboende (ett 

boende för de som är över 55 år); 

-Gamla skolan 

-Havstenavägen 6 

-Henriksbergsgatan 38 
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Framtida boende för äldre 

Redogjorde för vilka bostadsområden samt tidplan som Skövdebostäder planerar 

för i framtiden. 

Fältspaten ca 50-70 lgh   2014-2015 

Aspö  ca 40 lgh + ev kolonilott 2016-2017 

Södra Ryd Oklart antal lägenheter (ev bygga om något befintligt).  

                  Ingen tidplan framtagen. 

 

4.  Information om det ekonomiska läget 

Ekonom Mats Glimbrant informerade på dagens sammanträde om utfall 2010 som 

slutade på ett överskott om ca 16 Mkr. Det var framförallt följande poster som 

uppvisade ett plus-resultat; 

hemvården, bostadsanpassningsbidrag, återbetalning Skaraborgs läns sjukhem 

samt vilande avdelning Sörbacka.  

Redogjorde också för kvartalsrapport per den 31 mars 2011. Visar på ett överskott 

om ca 3.750 Mkr och motiverade rapporten enligt nedan; 

-vilande avdelning Sörbacka  

-lägre efterfrågan på hemvården 

-hemvårdsbehandlingar har mer hälso- och sjukvårdskaraktär 

-all kortare tid som äldre tillbringar inom sjukhus 

-kostenheten har stora svårigheter under nuvarande ”organisation” att följa gällan-

de regelverk 

-LSS-avdelningen gör stort minus – brist på boendeplatser, överutnyttjad daglig 

verksamhet, ökning av pers.ass, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, 

familjehem samt kontaktpersoner. 

 

 

5.  Boverkets definition – Trygghetsboende 

Förvaltningschef Lennart Hagberg redogjorde på dagens sammanträde om Bover-

kets definition av Trygghetsboende, enligt nedan. 

Äldreboendedelegationen har överlämnat ett slutbetänkande ”Bo bra hela livet”, 

SOU 2008:113 och föreslog där en speciallagstiftning om inrättande av Trygg-

hetsboende. En möjlighet för kommunen, inte en tvingande skyldighet. Betänkan-

det blev ingen lagrådsremiss till speciallagstiftning om trygghetsboende för äldre 

utan däremot öppnade regeringen för möjligheten att stimulera byggandet av 

trygghetsboenden för äldre genom investeringsstöd. Regeringen överlämnade allt-

så Trygghetsboende till den allmänna bostadspolitiken med möjlighet till invester-

ingsstöd under vissa förutsättningar. Det är Boverket som handhar investerings-

stödet.  
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Boverkets krav för att uppnå investeringsstöd till Trygghetsbostäder 

”Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes 

måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal dagligen som 

på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder 

kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett 

krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller ma-

kar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år. Trygghets-

bostäder bör vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funk-

tionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Funktionskraven i Bo-

verkets byggregler, BBR, ska vara uppfyllda under byggnadens livslängd och ef-

tersom bostäderna kan komma att användas av personer med funktionsnedsättning 

bör brandskyddet dimensioneras utifrån dessa personers förutsättningar. Spisvakt, 

sprinkler och automatiskt brandlarm kan skapa förutsättningar för ett brandsäkert 

boende som fungerar”.  

 

6.   Ökad valfrihet och påverkan 

Förvaltningschef Lennart Hagberg informerade om ett tidigare uppdrag förvalt-

ningen fått av nämnden 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. 

Förslaget innebär; 

-att biståndsbeslut som rör hemtjänst utformas utifrån en samlad tidsram/månad 

för de insatser som beviljats, grundade på den enskildes behov samt en bedöm-

ning av skälig levnadsnivå, 

-att inom ramen för beviljade insatser och omfattning/tid ska den enskilde själv 

kunna välja när de olika insatserna ska utföras och hur insatserna ska utföras. 

Redogjorde idag för nuläge där förvaltningen är så gott som klara med uppdraget. 

Återstår att utreda hur detta påverkas utifrån nuvarande EBV-system 

-hur påverkas planeringsförutsättningarna för utförarna externa/interna (LOV), 

-vilken kostnadseffekt har förslaget. 

Innan ärendet tas till omvårdnadsnämnden för beslut ska konsekvenserna utredas. 
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7. Svar på godkänd mattemperatur 

Beslutades att svaret från enhetschef kost, Irene Karlsson gällande godkänd mat-

temperatur skickas ut till Kommunala Pensionärsrådet. 

 

8. Sammanträdet avslutas 
 

Ann-Katrin tackade för idag och avslutade sammanträdet. Önskade samtidigt alla 

en trevlig sommar. 

 

Ann-Katrin Jönsson    Barbro Andersson 

Ordförande     Protokolljusterare 

 

 

 

Eva Lotta Elovsson 

Sekreterare 


