
 

 
 

Skövde kommun 
   

Besöksadress 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 
Skövde kommun, 541 83 Skövde 

Kontaktcenter 
Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 
skovde.se 

                                                
      
  

 

               
MÖTESANTECKNING 
Datum: 2018-10-31  
Diarienummer: KS2018.0034-16 
Handläggare: Emma Arnham 
 

 

    
 
   
 
   

   

Mötesanteckningar, Kommunala pensionärsrådet 2018-
11-05 
 
 
 
Tid och plats: måndagen den 5 november 2018, kl. 9-12 i Skövde Stadshus. 
 
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Anders Grönvall (S) (v.ordf.), Rebecka Thilén 
(SMS), Emma Arnham (sekr.), Anna-Marie Blomquist (PRO), Lars Enander (PRO), Sture 
Ljungvist (SPF), Britt Lundquist (SPF), Sonja Helsingwall (RPG), Bo Carlsson (SKPF), 
Ingvar Silfver (SKPF), Birgitta Swenson (Aktiva seniorer), Theres Sahlström (M) (VON), 
Gösta Andersson (PRO), Conny Krantz (SPF), Berit Larsson (SPF), Jorma Laaksonen 
(Vipinä), Göran Jonsson (Aktiva seniorer).  
 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.  
Rådet gick igenom förgående mötesprotokoll (KPR 13 augusti). 
 

2. Överförmyndaren om framtidsfullmakter  
Jan Wallgren, chef för överförmyndare i samverkan, informerade rådet om den 
nya typen av ställföreträdande, framtidsfullmakter.  
 
Wallgren informerade även om en annan typ av ställföreträdarskap, 
anhörigbehörighet.  
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3. Information om verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden  
Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, redovisade vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019-2021. Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsplan går upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden den 22 
november.  
 
En kommentar från rådet var att det är positivt att utveckling av välfärdsteknik 
har ett stort fokusområde. Rådet önskade även en samlad beskrivning av hur 
man ser på utveckling av välfärdsteknik utifrån sektorns ledning.  
 
Under diskussionen som följde av ovanstående information uttrycktes missnöje 
gällande jämförelsetjänsten då det är få som känner till tjänsten. Rådet lämnade 
önskemål om att man vid nästa sammanträde ska ta upp jämförelsetjänsten 
gällande vad det finns för syfte med tjänsten samt en utvärdering.  
 

 
4. Rapport från pensionärsorganisationerna  

Respektive pensionärsorganisation presenterade deras föreningsaktiviteter.  
 
SKPF presenterade att de genomför bokcirklar, boulespel, föreläsningar. SKPF 
arbetar även för att motverka ensamhet som sker på förbundsnivå. 
 
Vipinä presenterade att de har aktiviteter som kör, dans, inbjudan av musiker 
och föreläsare. Vipinä besöker även olika träffpunkter i Skövde, även i Tibro och 
Mariestad.  
  
RPG informerade om pensionärsorganisationen som vilar på en kristen 
värdegrund och alla likas värde. Det finns 15 000 medlemmar i landet och i 
Skövde är det drygt 160 medlemmar. Alla möten äger rum i olika kyrkor. 
Studiebesök genomförs kopplat till olika aktiviteter samt promenader på berget. 
V.40 genomfördes även en kampanj för att öka rörelseaktiviteten.  

 
PRO informerade om att organisationen består av sju föreningar i Skövde. Det 
hålls månadsmöten och styrelsemöten en gång i månaden. PRO har även sitt 
distriktskontor i Skövde vilket gör att man ofta möts inom organisationen.  
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SPF Seniorerna i Skövde träffas varannan måndag i Kyrkans hus där det bjuds in 
personer och det hålls olika typer av information.  SPF anordnar även bokbyten. 
Verksamheten sker i deras egna lokal där det finns möjlighet till dans, bridge, 
biljard med mera. SPF redogjorde även för det sjunkande medlemsantalet på 
riksnivå vilket man upplever som en växande svårighet på senare år vad gäller 
funktionärer. SPF informerade även att kommunikation på ett bekvämt sätt via 
digitala medel utgör en stor del av delgivning av information inom 
verksamheten. Inom verksamheten finns även en omfattande 
tävlingsverksamhet inom bland annat bordtennis, boule, bowling, bridge, golf, 
orientering och frågesporter.  

 
Aktiva seniorer beskrev sin verksamhet utifrån ett valspråk: ”att ha roligt, är en 
allvarlig fråga”. Organisationen består av 630 medlemmar. Möten genomförs 
som liknande pensionärsorganisationer.  

 
Ulla-Britt Hagström informerade rådet om att föreningarnas arbete är mycket 
viktigt.  
 

5. Seniormässan 2018 
En utvärdering av seniormässan 2018 genomfördes. Rebecka Thilén gick 
igenom resultatet från enkätundersökningen. Besökstalet landade på cirka 450-
500 besökare.  
 
Rådet är positiva till att seniormässan genomförs även år 2019.  
 
Rådet önskade en redovisning till nästa sammanträde gällande den totala 
kostnaden för seniormässan inklusive personalkostnader.   
 

6. Inför studiebesök Högskolan i Skövde 7 december  
Ulla-Britt Hagström välkomnar till studiebesöket på Högskolan i Skövde den 7 
december. Katarina Gillsjö lägger upp programmet.  
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7. Kalendarium 2019  

Ulla-Britt Hagström informerade om kalendarium 2019. Preliminära tider 
presenterades då den nye ordföranden kan göra ändringar.  
 
Kommunala pensionärsrådet planeras att hållas den 4 februari, 26 april, 19 
augusti och 11 november.  
 
Studiebesök ska vara i anslutning till de ärenden som är aktuella. Studiebesök 
planeras att äga tum i maj och november.  
 
Seniormässan planeras att hållas i oktober 2019.  

 
8. Dialog kring strategiunderlag inför nytt folkhälsopolitiskt program  

Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, och Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg, förde 
tillsammans med rådet en dialog kring strategiunderlag inför nytt 
folkhälsopolitiskt program. Thilén och Carlsson redovisade ett utdrag ur 
”Folkhälsa – ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling” som är ett underlag 
för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2019-2021 med Vision Skövde 2025 som 
målbild.  
 
Rådet lyfte synpunkter kring seniorkort inom kollektivtrafiken. Jan Bremer 
bjuds in till nästa sammanträde för att föra en dialog gällande frågor om 
kollektivtrafiken, dess ekonomi och förändringar.  
 
 

9. Övrigt  
Ulla-Britt Hagström informerade om att reflexvästar kommer att delas ut till 
organisationerna.  

 
 
 
Ulla-Britt Hagström  
Ordförande  
  


