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Plats och tid Skövde stadshus, kl.09.30–12.00  

Närvarande   

 Ulla-Britt Hagström (L), ordf.  

Anne-Marie Blomquist, PRO 

Lars Enander, PRO 

Bengt Sjökvist, PRO 

Gösta Andersson, PRO 

Ingvar Silfver 

Britt Lundquist, SPF 

Sture Ljungqvist, SPF 

Berit Larsson, SPF 

Berndt Sträng, SPF 

Sonja Helsingwall, RPG 

Lars Erik Crona, RPG 

Jorma Laaksonen, Vipinä 

Göran Jonsson, Aktiva Seniorer 

Theres Sahlström (M), ordf. VON 

Therese Kandeman, controller koncernstab 

Sarah Fagerström, folkhälsoplanerare 

Birgit Edin, närsjukvårdsteamen, läkare, punkt 2 

Emelie Lithen, närsjukvårdsteamen, sjuksköterska, punkt 2 

Claudia Ramsauer, palliativa teamen, läkare, punkt 2 

Anna Karlsson, palliativa teamen, sjuksköterska, punkt 2 

Carina Sundbom, palliativa teamen, sjuksköterska, punkt 2 

Claes Clausen, tf. planchef, punkt 3 

Anette Nilsson, sekreterare 
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1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.  

2. Närvårdsteam och palliativt team, hur de arbetar 

Närvårdsteam, Mobil Närvård 

Man arbetar med vård nära patienten genom hembesök i Skövde, Falköping och 

Tidaholm. De flesta patienterna är sjuka som ofta åker in och ut från sjukhus. Det 

handlar om sjukhusvård i hemmet. Det finns ingen kö, det tar i nuläget två veckor 

att skriva in en patient. Man har ett starkt samarbete med kommunens 

sjuksköterskor.  

Det finns en varselblankett, all legitimerad personal kan varsla. Remiss kräver 

läkare.  

Varselblanketten finns på hemsida vardsamverkan.se   

Palliativt team, vård i livets slutskede 

Man arbetar med patienter som har speciella och krävande behov. Två team utgår 

från Lidköping och Skövde. En remiss från läkare behövs. Man ska ha fyllt 18 år. 

Patienten ska vara väl informerad om den fortsatta vårdens riktning när han/hon 

kommer till teamet. I journalen ska finnas uppgifter om att det inte räcker med 

bromsande vård och nu gäller symptomlindrande palliativ vård. Man har öppen 

retur till remitterande klinik.  

Majoriteten av patienterna har cancer, man har också hand om patienter med 

neurologiska sjukdomar som ALS och patienter med hjärtsvikt. Palliativ vård är 

symptomlindrande, inte botande. Man arbetar med att lindra patienternas smärta, 

illamående, oro och ångest. Man tar hand om fysiska och psykiska symptom, 

sociala och existensiella behov.  

Teamens arbete involverar även närstående. Uppföljande samtal förs med 

närstående.  

Teamen har även i sitt uppdrag att utbilda bl.a. undersköterskor och 

sjuksköterskor i palliativ vård. De arbetar också med handledning. 

Broschyr delades ut.  

3. Byggnationer i Skövde kommun, vad som är pågående, vad som är på  

   gång, nutid och framtid 

I år har det lämnats bygglov för över 600 lägenheter. Trädgårdsstaden 600 

bostäder. Uppdraget är att få till en mixad blandning av villor, radhus, 

bostadsrätter och hyreshus. 
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Pågående  

Aspö. 240 bostäder. Skövde Bostäder. 40 Trygghetsboende finns.  

Lunden 50 bostäder.  

Frostaliden 300 bostäder. Trähus. Bottenplanet och hisschaktet är av betong.  

Ekedal Södra. 190 bostäder. 150 små lägenheter med tanke på högskolan.  

Centrum tingshuset och kanslihuset 40 bostäder.  

Hentorp 40 bostäder  

Skultorp 60 bostäder 

Hasslum 40 bostäder 

Grubbagården 40 bostäder 

Framtiden 

Trädgårdsstaden 400 bostäder 

Mossagården 250 bostäder både privata aktörer och Skövdebostäder 

Ekedal Norra 150 bostäder 

Folkparken/Rödfyran 70 bostäder privat aktör och Skövdebostäder 

Snäckan 20 bostäder 

Enligt ÖP 

Pekat ut Stadsskogen, Törebodavägen, 1000-1600 bostäder 

Trädgårdsstaden 150 bostäder etapp 4 

Södra Ryd kanske 150 bostäder 

Hasselbacken 40 bostäder 

Mariesjö kanske 250 bostäder 

Arenaområdet kanske 200 bostäder 

Diana 40 bostäder 

Vallen 30 bostäder 

Hentorp kanske 500 bostäder 

Simsjön kanske 300 bostäder 

Frågor och svar 

Hur mycket trygghetsbostäder är på gång? 

Frågan om trygghetsbostäder är möjlig att lyfta i alla planprogram. Man försöker 

påverka byggarna.  

I planerna möjliggörs byggande av olika bostäder.  

Äger man marken kan man öronmärka mark till ett visst boende.  

Hur blir det med Tidan, Stöpen och Timmersdala? Varför byggs inget där? 

Det finns byggbar mark där. Det finns inga intressenter.  

KPR önskar att politiken öronmärker mark för trygghetsboende i centrala lägen.  
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Theres Sahlström (M): Vallen är riktat till äldre. Några företag har hört av sig 

gällande förutsättningar för att bygga trygghetsbostäder.  

4. Hyreskostnader äldreboenden, jämförelse med andra kommuner 

Theres Sahlström (M) skulle återkomma med jämförelser med andra kommuner, 

se KPR 19 september.  

Theres har letat information men kostnader är svåra att jämföra. 

Hjo, strax under 4000-5000 kr 

Tibro, 4000-5000 kr  

Mariestad, 4700-5000 kr 

Skara 4700- 6200 kr 

Kungsbacka 5640 kr 

Örebro 6000 kr 

Hyra sätts i förhandling med hyresgästföreningen. Samma principer överallt. Man 

har tillgång till gemensamma ytor, matsal och beredningskök på avdelningen. I 

äldre boenden finns gemensam tvättstuga. Det är högre kostnader i centrumnära 

boenden. Bruksvärdeshyra tar hänsyn till läge, standard och när det är renoverat.  

6200 kr är maxhyra, vård- och omsorg täcker upp överstigande kostnader.  

 

Matkostnaden är självkostnadspris. Inköp och beredning (lokalhyra och 

personalkostnad) ingår i kostnaden.  

Theres Sahlström (M) tipsade om jämförelsetjänsten på kommunens hemsida. 

5. Äldrepolitiskt program 

Therese Kandeman redogjorde för strukturen för arbetet med att ta fram 

Äldrepolitiskt program. Arbetet har precis börjat.  

Programförklaringen innehåller 10 uppdrag till kommundirektören, bl.a. 

framtagande av beslutsunderlag som ligger till grund för utformningen av ett 

äldrepolitiskt program. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för hur vi som 

kommun ska möta de behov som efterfrågas av äldre invånare med behov av 

omsorg. Äldreprogrammet ska vara kortfattat och ta fram inriktningen. Målgrupp 

är personer som befinner sig i fasen livet efter förvärvsarbete. Programmet ska 

handla om målgruppens inkludering i samhällsutvecklingen.  

En arbetsgrupp ska bildas som sammanställer en övergripande analys kring 

behov, omvärldsspanar samt tar fram underlag för politisk bearbetning. En 

politisk arbetsgrupp ska också bildas med två representanter för varje parti.  

Medborgardialog ska ske i april-augusti med kommunala pensionärsrådet och 

rådet för funktionshinderfrågor, representanter från civilsamhället inklusive 

föreningar.  

Beslut beräknas tas i kommunfullmäktige november, december 2017. 

KPR framförde önskemål om ett dialogmöte med den politiska arbetsgruppen. 
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6. Äldrefrågor 

Frågor som KPR lyft inför dagens möte. 

KPR tycker att biståndsreglerna behöver ses över på så sätt att fler får möjlighet 

till plats till ett äldreboende i Skövde kommun 

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg förespråkar IBIC 

(Individens Behov I Centrum).  

IBIC innebär att individens behov står i centrum och utgår ifrån personens 

upplevelse av behov. En meny av insatser ska inte erbjudas.  

Vid biståndsbedömt boende så har inte kommunen många avslag. Ansökan sker 

till biståndsbedömare.  

Problemet med ensamhet bland pensionärer. På vilket sätt kan vi gemensamt lösa 

detta problem för den enskilde pensionären?  

Ämnet hanteras i Äldrepolitiska programmet.  

Hur ska det kommunala statsbidraget användas inom vård- och omsorgsnämnden? 

Bemanning har höjts på avdelningar med personer med demenssjukdom. En 

central resurs finns för förstärkning vid växlande behov.  

Arbetsutskottet för pensionärsorganisationerna vill ha en träff med ordförande vård- 

och omsorgsnämnd. 

Bokat till den 12 januari.  

7. Pensionärerna önskar få tillgång till Pluspolarekortet 

Ulla-Britt Hagström (L) skulle ta med sig frågan till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, se KPR 19 september.  

 

Frågan berör kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 

Förhandling ska ske med Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden för att de som har pluspolarekortet också ska få behålla det efter 

de fyllt 65 år. 

 

KPR uppfattar det fortfarande som åldersdiskriminering som det står skrivet nu. 

Det är en symbolfråga.  

“Pluspolarekortet är personligt och gäller för person mellan 16-65 år med 

funktionsnedsättning, folkbokförd i Skövde kommun och som inte bor på 

gruppbostad/servicebostad.” 

 

Therese Kandeman föreslog att en annan formulering tas fram. Olika lagrum 

gäller för olika skeden i livet.  
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8. SKPR har upphört och medlemmar har gått över till SKPF 

Anette Nilsson fick i uppdrag vid KPR den 19 september att se hur SPRF 

upphörande och att medlemmar gåt över till SKPF påverkar representation i rådet, 

bidrag mm. 

SKPF kommer upp i över 1000 medlemmar och har då rätt till ytterligare en 

ledamot och ersättare i rådet.  

Bidrag påverkas inte då det betalas ut per medlem när det gäller 

verksamhetsbidrag och bidraget med 5 000 kronor per ordinarie ledamot blir ett 

nollsummespel, då SPRF inte representeras av en ledamot och ersättare längre och 

SKFP får en ytterligare ledamot och ersättare då de går över 1000 medlemmar. 

 

SKPF lämnas in uppgifter på ytterligare en ledamot och ersättare efter sitt 

årsmöte. 

9. Sammanträdesdagar 2017 

Sammanträdesdagar: 20/2, 8/5, 25/9, 4/12 

Studiebesök: 24/3, 16/10  

10. Möte på annan ort 

En annan kommun vill besökas för att se hur andra kommunala pensionärsråd 

arbetar, samt på vilket sätt dialog förs.  

 

Ett förslag var att bjuda in en annan kommun till Skövde och även ha med 

tjänstemän som arbetar med hur kommunen arbetar i dialogform.  

I instruktionen står ”Rådets ledamöter ska ges möjlighet att delta i två studiebesök 

i kommunala verksamheter per år”. 

11. Synpunkter 

KPR önskar en grundläggande diskussion om hemtjänsten i Skövde kommun. 

Theres Sahlström (M) uppgav att den stora brukarundersökningen har kommit. 

Skövde kommun ligger över rikssnittet, utom inom ämnet ensamhet samt vetskap 

om hur man lämnar sina synpunkter, där man ligger lite under rikssnittet.  

Information om hur man kan lämna synpunkter finns på enheterna men det har 

ändå varit svårt att nå ut.  

Theres Sahlström (M) uppmanade föreningarna att hjälpa till att informera om att 

synpunkter kan lämnas till Kontaktcenter i stadshuset bl.a. 

Finns det möjlighet att ledamöter från KPR kan få provsmaka den nya maten av 

den nya leverantören? 

Ulla-Britt Hagström (L) kollar upp om att det kan ordnas till nästa möte med 

KPR.  
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NEWS55 Seniormässor (tidigare Seniorevent) anordnar seniormässa den 15-16 

februari i Skövde kulturhus. 

Anette Nilsson mejlar ut informationen.  

12. Sammanträdes avslutas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström läste upp en dikt, tackade för idag och avlutade 

sammanträdet. 
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