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Mötesanteckningar, Kommunala pensionärsrådet 2019-
04-15 
 
 
Tid och plats: måndagen den 15 april 2019, kl 9-12 i Skövde Stadshus.  
 
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), 
Theres Sahlström (M) mellan 10:45-12:00, Rebecka Thilén (SMS), Emma 
Arnham (sekr.), Caroline Hagström (SSB), Ulrica Johansson 
(Kommunalråd), Markus Wästefors (SSV), Anne-Marie Blomqvist 
(PRO), Christer Rönn (PRO), Sture Ljungqvist (SPF), Britt Lundquist 
(SPF), Ewa-Britt Dahl (SKPF), Sonja Helsingwall (RPG), Jorma 
Vattulainen (Vipinä), Birgitta Swensson (Aktiva seniorer), Anita 
Jonsson (RPG) och Ing-Mari Åberg (PRO).  
 

1.  Mötets öppnande  
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. Rådet 
gick igenom föregående mötesprotokoll (KPR 4 februari).  
 

2. Information om Mariesjö-området  
Caroline Hagström, sektorchef sektor samhällsbyggnad, 
informerade rådet om framtaget planprogram för Mariesjö. 
Under våren kommer planprogrammet ut för samråd, då har 
medborgarna möjlighet att lämna in synpunkter m.m.  
 
Rådet diskuterade frågan kring Boule-banan som kommer att 
påverkas med anledning av planprogrammet för Mariesjö.  
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3. Information om kommunens bolag och verksamhet 

Ulrica Johansson, kommunalråd, informerade rådet om Skövde 
Stadshus AB, dotterbolagen och dess målsättningar och syften. 
Ulrica Johansson presenterade de nya 
styrelsesammansättningarna för bolagen och dess roll. De nya 
styrelsesammansättningarna träder in efter årsstämman den 6 
maj 2019. 
 
På Skövdes hemsida finns mer information om bolagen.  
 

4. Seniormässan  
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, informerade rådet om 
Seniormässan 2019 som planeras att vara torsdagen den 24 
oktober på Arena Skövde med temat mat och hälsa.  
 
Det kommer att vara utställningar under hela dagen, 
scenprogram kommer att hållas under förmiddag och 
eftermiddag och lunch serveras på O ´Learys.  
 
Rebecka Thilén ställde frågan till rådet gällande vem som skulle 
kunna inspirera på området mat under Seniormässan 2019. De 
representanter som är med i arbetsgruppen för Seniormässan 
tar med sig frågan och besvarar denna till nästa planeringsmöte.  

 
5. Information om trygghetsundersökning 

Markus Wästefors, säkerhetschef, informerade rådet om den 
trygghetsundersökning som gjordes 2018 för Ryd, Skultorp och 
Skövde Centrum.  
 
Syftet med undersökningen är att få en bild av den upplevda 
tryggheten bland invånarna. Syftet är också att ta fram ett 
underlag till det fortsatta arbetet med att öka tryggheten i 
kommunen. Totalt har 1200 intervjuer genomförts med 
personer boende i Skultorp, Centrum och Ryd. De intervjuade är 
kvinnor och män över 15 år och är boende i de aktuella 
områdena.  
 
Markus Wästefors presenterade främst frågorna som besvarats 
av personer över 65 år gällande otrygghet, problem, den 
upplevda oron, utsatt för brott, och föreningsliv i områdena.  
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6. Kommunens beroende av EU  

Ulla-Britt Hagström informerade om innehållet i boken ”EU i 
lokalpolitiken” skriven av Sveriges Kommuner och Landsting 
och kommunens beroende av EU. 

 
7. Övrigt  

Ulla-Britt Hagström informerade rådet om Instruktionen för 
Kommunala pensionärsrådet gällande närvarorätten för 
ersättare. Enligt instruktionen ska föreningarna representeras 
utifrån dess medlemsantal med antingen en eller två 
representanter. Vid ordinarie ledamots frånvaro får denne själv 
kontakta ersättare. Ersättare har inte närvarorätt vid 
Kommunala pensionärsrådets sammanträden.  
 
Anne-Marie Blomqvist lyfte frågan kring eventuellt nedläggning 
av projektet ”Äta tillsammans” i Timmersdala. Theres Sahlström 
besvarar frågan genom att det inte är någon information hon 
har fått till sig och tanken med projektet är att det ska 
vidareutvecklas och inte avvecklas. Theres Sahlström tar med 
sig frågan vidare för att säkerställa att rätt information går ut. 

 
 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström  
Ordförande  
 


