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Mötesanteckning, Kommunala pensionärsrådet 2020-

01-27 

 
 
Tid och plats: måndagen den 27 januari 2020, kl. 9-12, i 

Stensättaren, Skövde Stadshus.  

 

Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Theres Sahlström (M) 

(ordf. VON), Rebecka Thilén (SMS), Rasmus Jacobsson (sekr.), Björn 

Forsell (Aktiva seniorer), Sonja Helsingwall (RPG), Ewa-Britt Dahl 

(SKPF), Anne Marie Blomqvist (PRO), Heikki Selkäla (Vipinä), 

Sture Ljunqvist (SPF), Conny Krantz (SPF) och Ing-Marie Åberg 

(PRO). 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. 

 
2. Föregående protokoll 

Ordförande Ulla-Britt Hagström gick igenom föregående protokolls 

mötespunkter. Protokollet lades till handlingarna. 

 
3. Information om fördelningen av skattemedel 

Sabina Cederkvarn från Enhet budget och analys inledde med att 

översiktligt visa hur mål, styrning och uppföljning interagerar med 

varandra. Cederkvarn beskrev sedan kommunens intäktskällor. 

Avgörande för att kommunens medel ska räcka till är följande 

faktorer: demografi, skatteunderlag, ambitionsnivå (politisk styrt) 

och effektivitet. Utmärkande för Skövde är att kommunen har en 

stor andel barn och äldre (80+) vilket är de två mest 

kostnadsintensiva grupperna. För att klara utvecklingen där en 

allt mindre andel av populationen (de förvärvsarbetande) ska 

försörja allt fler människor strävar kommunen efter att göra rätt 
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saker och att göra saker rätt. Cederkvarn visade rådet hur man 

resonerar när kommunens budget läggs. Bland annat använder 

man sig av en demografimodell som kompenserar nämnderna 

utefter den årliga ökningen i hur många invånare deras 

verksamhet omfattar. Nämnderna kompenseras även för utökade 

hyreskostnader, lagändringar och likande som påverkar deras 

verksamhet. 

 

KPR (Kommunala pensionärsrådet) ställde frågor kring hur 

kommunens effektiviseringskrav påverkar verksamheten, om det i 

praktiken innebär effektiviseringar eller neddragningar. 

Avslutningsvis berördes prognoser för skatteintäkter och 

resultatmål.   

 

Dokument: Strategisk plan med budget 2020-2022  

 

4. Kommunikation kring KPR:s roll 
I diskussionen kring KPR:s roll framförde föreningarnas 

företrädare en unison bild av att rådet enbart är mottagare av 

information och att man upplever att medborgardialogen har fått 

stå tillbaka. Ulla-Britt Hagström berättade att hon och Maria 

Hjärtqvist (vice ordförande) har gått ut med ett utskick till 

kommunens nämnder för att få in ärenden från dessa, men med 

svagt gensvar. Ing-Marie Åberg (PRO) frågade övriga rådet om det 

i rådets föreningar finns behov av att konkretisera vad man vill, 

inte bara ställa frågor till kommunen. Rebecka Thilén (SMS) lyfte 

vikten av att kommunen och pensionärsorganisationerna har 

samma förväntningar på dialogen. Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) ska ha större utbildningsinsats gällande 

medborgardialog med bland annat Beredning medborgare och 

folkhälsa samt KSAU. 

 

Hagström lyfte frågan om det finns behov av att anordna 

temakvällar runt medborgardialog.  Rådet fann att detta var ett 

gott förslag. Kommunfullmäktigesalens platser ska fördelas på 

pensionärsföreningarna. Temakvällen hålls förmodligen i slutet av 

april. 

 

 

 

 

  

 

https://skovde.se/globalassets/_2019/kommun-och-politik/dokument/skovde_strategiskplan_budget_2020-2022_digital.pdf
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5. Behovsanalys särskilt boende - info om pågående utredning 
Skövde kommuns lokalstyrgrupp (LOKS) beslutade 2019 att en utredning 

skulle tillsättas för att utreda det framtida behovet av särskilt boende samt 

om ökat antal trygghetbostäder leder till minskat behov av särskilt boende.  

 

Maria Åström beskrev utredningen och visade processen för att prognostisera 

framtida behov av särskilt boende. Rådet diskuterade trygghets-, mellan- och 

särskilda boenden. Under presentationen framkom det att föreningarnas 

medlemmar förmodligen skulle ha stor nytta av att få mer kunskap om de 

olika bostadsalternativen. 

 

Theres Sahlström, vård- och omsorgsnämndens ordförande, efterfrågade 

förslag från KPR på hur vård- och omsorg kan hjälpa till med att orientera 

föreningarnas medlemmar i bostadsfrågan. 

 

6. Folkhälsopolitiskt program – lägesuppdatering 
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, berättade för KPR om var i 

beslutsprocessen det folkhälsopolitiska programmet befinner sig. Jämfört 

med det förslag som KPR tog del av i december har en korrigering skett 

gällande viljeinriktningen som rör funktionsnedsatta. 

 

7. Seniormässan 2020 
Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, gav KPR en lägesuppdatering gällande 

planeringen av 2020-års seniormässa. Arenan är preliminärt bokad den 15 

oktober. Thilén frågade om önskade former för kommunens samplanering 

med KPR som i sin tur uttryckte att planeringen bör ske i en separat 

arbetsgrupp. Man kom överens om att varje förening ska meddela 

representant senast den 14 februari. 

 

8. Diskussion kring studiebesök 
Rådet bestämde att kontakt ska tas med stadsbiblioteket för bokning av 

studiebesök. Ytterligare studiebesök ska göras på Nya Ekedal då 

utbyggnaden är klar.  

 

9. Frågor från KPR/Övriga frågor  
Ing-Marie Åberg (PRO) lyfte frågan om gåfotboll och behovet av plantider. 

Har kommunen möjlighet att upplåta en mindre plan? Rebecka Thilén tog 

med sig frågan om bokningsbarhet. 
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10. Medborgarlöftet 
Kommunens säkerhetschef, Markus Wästefors, berättade om samarbetet 

mellan kommunen, polisen och näringsidkarna för att ingå ett så kallat 

medborgarlöfte (konkreta åtgärder och samarbeten för ökad trygghet). 

Tidigare har Ryd varit prioriterat område. Nu kommer istället centrum att 

vara prioriterat. Detta efter att centrum visat sig vara det område som flest 

invånare känner sig otrygga i och där oron för våldsbrott är som störst. 

Wästefors visade sedan de delmål och aktiviteter som är tänka att ingå i 

medborgarlöftet. 

 

KPR ställde frågor kring- och diskuterade problematik kopplad till krogarna 

och överförfriskade invånare. Frågan om otrygghet kring resecentrum lyftes. 

KPR önskade att resecentrum ska lyftas fram som ett problemområde. 

 

KPR ställde även frågor kring policy och planer kring övervakningskameror. 

Wästefors och KPR diskuterade för- och nackdelar med kameror, processer 

kring tillstånd, tillsyn osv. 

 

Mötet avslutades. 

   

 

Ulla-Britt Hagström 

Ordförande 

 

 

 

 

 


