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Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Underskrift sekreterare  

 Ingrid Kjellberg 

Underskrift ordförande  

 Björn Jönsson  

Utses att justera Britt Andersson   

Justeringsdatum 2017-02-23 

Justerande     

  Britt Andersson    
     

Anslag/Bevis 
Organ Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2017-02-16 

Datum för anslagsuppsättande 2017-02-24 

Datum för anslagsnedtagande 2017-03-24 

Protokollets förvaringsplats Socialnämnden, Vård och omsorg 

Underskrift  

 Ingrid Kjellberg  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn 
Björn Jönsson, PRO, ordförande 
Britt Andersson, PRO, justerare  
Monica Körner, PRO, ersättare  
Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
Karl-Axel Persson, SPF 
Eva-Britt Johansson, SPF 
Bengt Alm, SPF, ersättare 
Marianne Göransson, SKPF 
Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande socialnämnden 
BP 
 

Carin Falck, 1:e vice ordförande socialnämnden 

 
 

 
Maria Danielsson, områdeschef Vård och omsorg 
Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 1 
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Pe § 1  

Information om nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan 
kommunerna i Skåne och Region Skåne 
Vid dagens sammanträde informerar medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson om det 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne.  

Avtalet som finns idag ser i stort sett ut som det gjorde 1992 när det skrevs i samband med 
Ädelreformen.  Arbetet med att ta fram ett nytt avtal började våren 2013. Faktorer som 
påverkar avtalet är medicinsk /teknisk utveckling, samhällsekonomisk utveckling och 
demografisk utvecklingen.  Det nya avtalet består av två delar: en grundöverenskommelse 
som i stort sett är densamma som idag och en utvecklingsplan som beskriver fyra 
utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är att utveckla en teambaserad vårdform för de 
mest sjuka äldre.  För att bli inskriven i teamet krävs att man uppfyller 4 av 6 framtagna 
kriterier. Inskrivning i teamet är ett erbjudande till vårdtagaren.  Region Skåne ansvarar för 
läkaren i teamet och kommunen ansvarar för sjuksköterskan. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Pe § 2  

Arbetsgrupp gällande framtida boendeformer för äldre i 
Svedala kommun  
Pensionärsrådet beslutade 2016-10-27, § 31, att föreslå socialnämnden att på nytt starta upp 
en arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun med uppdrag att ta 
fram en plan för olika boendeformer för äldre.  

Det har 2014 funnits en arbetsgrupp med representanter från dåvarande beredningen för vård 
och omsorg, pensionärsråd samt tjänstmän från Miljö och teknik och Vård och omsorg.  I 
arbetsgruppen ingick tre ledamöter från beredningen för vård och omsorg, två ledamöter från 
pensionärsrådet, en tjänsteman från Miljö och teknik samt tre tjänstemän från Vård och 
omsorg,  

Socialnämnden beslutade § 111, 2016-12-19 att ställa sig bakom pensionärsrådets förslag att 
på nytt starta upp en arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun,  

att utse representanter från socialnämnden till arbetsgruppen för framtida boendeformer för 
äldre vid kommande sammanträde, samt    

att ge Vård och omsorg i uppdrag att i övrigt se till att pensionärsråd, Miljö och teknik och Vård 
och omsorg tar fram förslag till representanter i arbetsgruppen till socialnämndens samman-
träde 2017-04-27. 

Vid dagens sammanträde tar pensionärsrådet fram förslag på representanter till ”Arbetsgrupp 
gällande framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun” enligt följande: Eva-Britt 
Johansson, SPF, Ann-Magreth Albin, PRO Bara och Björn Jönsson, PRO Svedala. 

Pensionärsrådet  beslutar 
att till socialnämnden överlämna pensionärsrådet förslag om representanter i ”Arbetsgrupp 
gällande framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun” enligt följande: Eva-Britt 
Johansson, SPF, Ann-Magreth Albin, PRO Bara och Björn Jönsson, PRO Svedala. 

__________  
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  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Pe § 3  

Utskick av socialnämndens protokoll 
I skrivelse daterad 2017-01-13  har delgetts information om att socialnämndens protokoll i 
fortsättningen endast kommer att skickas ut i digital form eller går att läsa på kommunens 
webbsida www.svedala.se  

Socialnämndens protokoll hittills skickats i pappersformat till utsedda representanter från 
pensionärsorganisationerna, enligt beslut pe § 40, 2015-09-17. 

Vid dagens sammanträde föreslår pensionärsrådet utskick till följande e-postadresser: 

• SPF– privat e-postadress till Eva-Britt Johansson 
• PRO Bara – privat e-postadress till Tommy Rosenberg 
• PRO Svedala – officiell epostadress PRO, Svedala  
• SKPF – officiell e-postadress SKPF. 

 

Pensionärsrådet beslutar 
att till socialnämndens sekreterare meddela pensionärsrådets förslag om utskick av 
socialnämndens protokoll till följande e-postadresser: SPF – privat e-postadress Eva-Britt 
Johansson som representant för SPF Club 73, privat e-postadress Tommy Rosenberg som 
representant för PRO Bara, officiell epostadress PRO Svedala samt officiell e-postadress 
SKPF. 

__________   

http://www.svedala.se/
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 

Pe § 4  

Rapport från Referensrådet för tillgänglighetsfrågors 
sammanträde 2017-01-17 
Vid dagens sammanträde lämnar Ann-Magreth Albin information från Referensrådet för 
tillgänglighetsfrågors sammanträde 2017-01-17, där man diskuterade framtida fokus och 
arbetssätt för Referensrådet. Närvarande representanter från pensionärsrådet var Lena 
Gustafsson och Ann-Magreth Albin. 

Nästa sammanträde för Referensrådet för tillgänglighetsfrågor är 2017-05-10. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-02-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 

Pe § 5  

Vård och omsorg informerar 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Hantering av kyrkoavgift vid avgiftsberäkning inom Vård och omsorg 2017 (sn § 110, 
2016-12-19). Socialnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och 
med 2017-01-01 lägga in en enhetlig kyrkoavgift i avgiftssystemet som följer 
Skatteverkets högsta årliga procentsats för kyrkoavgift (2016: 1 %). 

- Svar på motion om att bygga vinterträdgårdar vid äldreboendena Holmagården, 
Solgården, Toftaängen och Dagcenter Svedala (sn § 114, 2016-12-19). 
Socialnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad samt att ge Vård och omsorg i uppdrag att överlämna en avsiktsförklaring till 
Svedalahem för framtagande och utformning och kostnader för byggnation av 
vinterträdgårdar. 

- Korrigering av beslut gällande regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst 
och LSS-resor (sn § 116, 2016-12-19). Socialnämnden beslöt att föreslå 
kommunfullmäktige göra korrigeringar av beslut gällande regelförändringar och 
taxehöjningar avseende färdtjänst i Svedala kommuns författningssamling 2:33 Taxa 
och regler för färdtjänst i Svedala kommun genom att stryka följande: ”Kortet kostar 
100 kr och om du skulle förlora kortet får du betala 100 kr för ett nytt kort”. – Detta med 
anledning av beslut taget i socialnämnden om fria resor med Skånetrafiken. 

- Kösituation på särskilt boende och korttidsboende. Kösituationen i dagsläget ser 
gynnsam ut med endast ett par ärenden i kö. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Pe § 6   

Skrivelser och meddelanden  
- (Socialnämndens protokoll 2016-12-19) 
- (Socialnämndens protokoll 2017-01-26) 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

_________  
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Pe § 7   

Övriga frågor – Information om trygghetsfrågor kring äldre  
Vid dagen sammanträde framförs önskemål om att bjuda in räddningschef Mikael Jönsson, 
säkerhetsansvarig i Svedala kommun, för information om trygghetsfrågor kring äldre. 

Pensionärsrådet beslutar 
att vid ett kommande sammanträde bjuda in räddningschef Mikael Jönsson för information om 
trygghetsfrågor kring äldre. 

_________  
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Pe § 8   

Övriga frågor – Pensionärsrådets sammanträden hålls på 
olika äldreboende i Svedala kommun  
Vid dagen sammanträde framförs önskemål om att pensionärsrådets sammanträden under 
våren hålls på de olika särskilda boendena i kommunen. 

Områdeschef och pensionärsrådets sekreterare tar fram en plan för kommande 
pensionärsråds sammanträden. 

Pensionärsrådet beslutar 
att pensionärsrådets sammanträden under våren ska hållas på de olika särskilda boendena i 
kommunen enligt framtagen plan. 

_________  
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Pe § 9  

Övriga frågor – Fråga om psykisk ohälsa hos äldre  
Vid dagen sammanträde frågar PRO Bara om hur Vård och omsorg uppmärksammar och 
hanterar psykisk ohälsa hos äldre. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att stora utbildningssatsningar genomförs för 
biståndshandläggare och sjuksköterskor samt för samtlig omvårdspersonal för att ge kunskap 
att uppmärksamma och hantera psykisk ohälsa hos äldre. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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