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Mötesanteckningar, Kommunala pensionärsrådet      

2019-09-02 

 
 
Tid och plats: måndagen den 2 september 2019, kl. 9-12 i Skövde 
Stadshus.  
 
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.) från 09:40, Maria Hjärtqvist (S) 
(v.ordf.), Theres Sahlström (M), Rebecka Thilén (SMS), Emma Arnham 
(sekr.), Magnus Granlund (SSE), Maria Leo (SkövdeCity), Helena Ringqvist 
(SVO), Anne-Marie Blomqvist (PRO), Christer Rönn (PRO), Sture 
Ljungqvist (SPF), Sonja Helsingwall (RPG).  
 

1. Mötets öppnande  
Vice ordförande Maria Hjärtqvist förklarade mötet öppnat.  

 
2. Tillgänglighetsdatabasen  

Magnus Granlund, fastighetsingenjör, informerade om 
Tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsdatabasen är idag den 
enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och 
besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt 
från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek. 
 
Magnus Granlund redogjorde för några fastigheter i kommunen 
som finns i Tillgänglighetsdatabasen och ger exempel på hur man 
kan använda Tillgänglighetsdatabasen och den information som 
finns, hur man tar sig från parkering till planerad fastighet. 
 
 

3. Årets stadskärna  
Maria Leo, från Skövde City, informerade om Skövde Cityförening 
som bildades 2009 och är ett partnerskap mellan affärsidkare, 
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fastighetsägare och Skövde kommun med syfte att driva 
utvecklingen av stadskärnan.  
 
Maria Leo redogjorde för bland annat Skövde Citys vision, mål, 
ledord och status i arbetet mot årets stadskärna 2020.   

 
Kommunala pensionärsrådet förde en dialog tillsammans med 
Maria Leo kring stadskärna och dess framtida utveckling.  
 
En dialoggrupp är skapad som representerar Skövdeborna då det 
är viktigt att höra medborgarnas åsikter och behov kring 
stadskärnans utveckling. Dialoggruppen genomförs bland annat 
genom dialogcaféer och gemensamma promenader genom de 
aktuella stråken. Maria uppmanade representanterna att höra av 
sig till henne om de vill vara en dialogpart i det fortsatta arbetet.  
 
Arbetet mot årets stadskärna 2020 går att följa på Instagram och 
deras hemsida www.city2020.se.  

 
4. Uppföljning om närvård – Hemgångsteamet  

Helena Ringqvist, enhetschef, informerade om verksamheten 
Hemgångsteamet som nu har varit igång i ett år. Syftet med 
Hemgångsteamet är att kunna ta hem brukare från sjukhuset 
tidigare för att sedan arbeta för att brukaren ska bli självständig. 
Verksamheten samarbetar med planeringsteamet, kommunens 
sjuksköterskor, rehab, natt/larm och primärvården. Efter en vecka 
med Hemgångsteamet får man en enkät att besvara. 
Enkätundersökningen har visat att Hemgångsteamet får en mycket 
positiv respons.  
 
Kommunala pensionärsrådet diskuterade ensamhet som är ett 
stort problem i dagens samhälle. Sture Ljungqvist lyfte att 
föreningarna arbetar för att hitta former för att minska ensamhet 
genom olika aktiviteter.  
 
 
 
 
 

5. Forskning om alkohol och äldre  
Ulla-Britt Hagström informerade om forskning gällande alkohol och 
äldre och redogjorde för ett seminarium i Göteborg gällande en 
översikt av internationell och svensk forskning kring alkohol och 
äldre.  

http://www.city2020.se/
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En diskussion fördes kring alkoholkonsumtion på äldreboenden. 
Theres Sahlström informerade om hur det ser ut i kommunen och 
att problemet inte är särskilt omfattande men man ser det såklart 
som ett problem då det bland annat finns risk för fallolyckor och 
förändrade beteenden.  
 

6. Information Folkhälsopolitiskt program  
Rebecka Thilén informerade om arbetet med Folkhälsopolitiskt 
program. Beredning medborgare och folkhälsa arbetar just nu med 
att ta fram vad som ska vara prioriterat för den här 
mandatperioden i det Folkhälsopolitiska programmet. Programmet 
ska bland annat ha ett tydligare fokus på målgruppen äldre jämfört 
med tidigare. Rebecka visade de huvudsakliga viljeinriktningarna 
som arbetats fram hittills.  
 
Under hösten beräknas ett utkast på Folkhälsopolitiskt program 
vara klart.  
 

7. Uppföljning studiebesök på Lillegården 22 augusti 
Rådet lämnade en återrapport från studiebesöket på Lillegården 
den 22 augusti. Följande önskemål kom fram tydligt under 
studiebesöket: behov av NoFall i nya ishallen, gåfotboll för äldre, 
mer satsning på nyanlända samt en minigolfbana.  
 
Ulla-Britt Hagström tar med sig önskemålen vidare till 
Kommunstyrelsen arbetsutskott.  
 

8. Övrigt 
Sture Ljungqvist lyfte frågan kring huruvida ersättare ska få vara 
med på möten på åhörarplats. Ulla-Britt Hagström tar med sig 
frågan vidare.  
 
Ulla-Britt Hagström informerade om utdelning av broddar mot 
fallolyckor. Beredning medborgare och folkhälsa har tagit fram två 
förslag inför utdelning av broddar. Det första alternativet är att 
broddar delas ut i samband med en föreläsning om fallolyckor på 
Seniormässan. Det andra alternativet är att det delas ut som 
tidigare men då som en motprestation från föreningarna. 
Kommunala pensionärsrådet är överens om att ha utdelningen i 
samband med föreläsning på Seniormässan enligt det första 
alternativet. Representanter från föreningar tar med sig 
informationen vidare till sina medlemmar.  
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Sture Ljungqvist lyfte frågan gällande att dagordningarna från 
Kommunala pensionärsrådet inte täcker instruktionens syfte. Sture 
lämnade förslag på vad Kommunala pensionärsrådet efterfrågor 
bland annat information om personal inom äldreomsorgen och 
digital teknik kopplat till kommunens verksamheter.  
 
Sture Ljungqvist lyfte frågan gällande tillgänglighet för äldre till 
Skövde kommuns olika fritidsområden. Theres Sahlström 
informerade om att det finns anropsstyrd trafik man kan boka, men 
det behövs mer praktisk information om hur man bokar 
Anropsstyrd trafik. Sture Ljungqvist anser att kommunen borde bli 
bättre på att sprida information om det vi har att erbjuda i 
kommunen som framförallt generationen äldre kan ta del utav på 
ett smidigt sätt.  

 
 
 
 
Ulla-Britt Hagström  
Ordförande 

 
 


