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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-04-20 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn 
Björn Jönsson, PRO, ordförande 
Britt Andersson, PRO  
Christer Sjöström, PRO  
Tommy Rosenberg, PRO 
Karl-Axel Persson, SPF 
Christer Hejdenberg, SPF, vice ordförande 
Torsten Persson, SPF, ersättare, justerare 
Lena Gustafsson, SKPF 
Marianne Göransson, SKPF 
 

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 

Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 
 

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, § 10 
Mikael Jönsson, räddningschef §§10-11 
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Pe § 10 Sn 17.73 

Patientsäkerhetsberättelse 2016  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar om ”Patientsäkerhetsberättelse 
2016”. 

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt denna lag ska 
vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens patientsäkerhets-
arbete och att Socialstyrelsen lättare kan utföra tillsyn av verksamheten. 

En del i patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering. Under 2016 
registrerades totalt 1 462 avvikelser, varav 947 var fallavvikelser. Antalet övriga avvikelser var 
515, varav 416 avsåg läkemedelshantering. 

Under 2016 förekom 1 lex Maria–anmälan. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig 
för de som önskar ta del av den. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 11  

Övriga frågor – Information om trygghetsfrågor kring äldre  
Vid dagen sammanträde är räddningschef Mikael Jönsson, säkerhetsansvarig i Svedala 
kommun, inbjuden för information om trygghetsfrågor kring äldre. 

Räddningschefen informerar om sitt uppdrag som bland annat innebär ansvar för kommunens 
strategiska systematiska säkerhetsabete och att vara kommunens representant i de 
säkerhetsforum som finns på övergripande nivå.  

Vad gäller arbetet med säkerhet på områdesnivå innebär arbetet framför allt en stöttande 
funktion, då varje område har ett eget ansvar för säkerhetsarbetet.  

Vidare informerar räddningschefen om att fem trygghetsvärdar kommer börja sitt arbete i 
Svedala kommun i början av maj-juni.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 12  

Information från personal - Heminsatsernas Hus  
Vid dagen sammanträde informerar personal från Heminsatsernas Hus om sitt arbete inom 
hemtjänst och hemsjukvård. 

Enhetschef Ingegerd Eriksson informerar också om en ny teknisk lösning ”Fjärrtillsyn”. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 13  

Ändrad sammanträdesdag för pensionärsrådets 
sammanträde i juni 2017  
Förslag föreligger om att sammanträdesdagen för pensionärsrådets sammanträde i juni 
ändras från torsdagen 1 juni till tisdagen 20 juni kl 13:30 (Solgården). 

Förslag föreligger också om att pensionärsrådets beredning inför juni-sammanträdet ändras 
från 11 maj till 24 maj kl 9:00, lokal Lindholmen. 

Pensionärsrådet beslutar 
att fastställa de ändrade tiderna enligt förslag. 

__________  
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Pe § 14   

Övriga frågor – Pensionärsrådets sammanträden hålls på 
olika äldreboende i Svedala kommun  
Vid pensionärsrådets sammanträde 2017-02-16 pe § 8 framfördes önskemål om att 
pensionärsrådets sammanträden under våren hålls på de olika särskilda boendena i 
kommunen. 

Pensionärsrådets sammanträde 

Torsdag 20 april  kl 13:30 Heminsatsernas Hus, Storgatan 5, Svedala 

Tisdag 20 juni   kl 13:30 Solgården, Klågerup 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

 

  



7(13) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-04-20 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Pe § 15 Sn 17.74 

Kvalitetsbokslut vård och omsorg 2016  
Vid dagen sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om kvalitetsbokslut vård 
och omsorg 2016. 

Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och omsorgs 
verksamheter. 

Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det 
kvalitetsarbete som genomförts under 2016 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller 
de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2015. 

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i sin helhet 
under Omsorg och hjälp/Kvalitet på www.svedala.se. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

  

http://www.svedala.se/
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Pe § 16 Sn 17.18 

Socialstyrelsens äldreundersökning, ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen 2016” 
Områdeschef Maria Danielsson presenterar Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker äldre 
om äldreomsorgen”.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. 
Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för 
utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 

Samtliga personer i landet, 65 år och äldre, som den 31 december 2015 hade hemtjänst eller 
bodde på ett särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart 
hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 
beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen. Inte heller personer som hade 
bytt hemtjänstutförare eller särskilt boende efter den 31 december 2015. 

Just nu pågår Socialstyrelsens enkätutskick för årets äldreundersökning. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 17 Sn 17.50 

Bokslut 2016  
Områdeschef Maria Danielsson redogör för bokslut 2016 för område äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård. 

Verksamheten redovisar totalt sett ett överskott. 

Överskottet beror i huvudsak på särskilt boende och öppen verksamet. Anledning är att 
inflyttningen på nya avdelningen på Toftaängen senarelades. 

Hemtjänsten redovisar dock ett underskott på ca 1,6 mnkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar 
ökade under året.  

Totalt blev resultatet plus 1,6 mnkr. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 18 Sn 17.27 

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
2017  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017. 

Socialnämnden tog beslut 2017-03-02, § 20 om att godkänna förslag till hur stimulansmedlen 
för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 ska användas. 

Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen. Satsningens omfattning var en miljard 2015 och kommer att vara två miljarder 
per år 2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det 
kommunala utjämningssystemet.  

Redovisningsskyldighet om hur medlen används finns gentemot Socialstyrelsen. Svedala 
kommun har erhållit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 3 miljoner 
kronor per år 2016-2018.  

Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. Svedala 
kommun har i egenskap för sin verksamhet rekvirerat stimulansmedel enligt fördelningsnyckel 
för innevarande år. 

Kartläggning har gjorts inom Vård och omsorg var behovet av ökad bemanning finns. 
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 disponeras enligt följande: 

• Hemtjänst: 1,50 årsarbetare fördelat på de olika hemtjänstgrupperna (ökad 
sysselsättningsgrad för befintliga undersköterskor). 

• Holmagården: 1,50 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 

• Toftaängen: 1,0 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 

• Stella: 1 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 

• Solgården: 1,50 årsarbetare (förstärkning av undersköterskor kvällstid och ökat 
aktivitetsutbud). 

• Rehabilitering: 0,75 årsarbetare (kvalitetsarbete). 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 19  

Vård och omsorg informerar  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Remiss från plan- och exploateringsutskottet, sn § 23 2017-03-02. Svar på remiss från 
plan- och exploateringsutskottet, sn 17.56. 

- Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på Solgården i Klågerup, kf § 13 
2017-01-18. 

- Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016, 
dnr sn 15.146 

- Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshinder-
omsorgen 2016, dnr sn 16.30. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 20  

Skrivelser och meddelanden  
(Socialnämndens protokoll 2017-03-02) 

(Socialnämndens protokoll 2017-03-23) 

Socialnämnden 

- Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016 
- Kvalitetsbokslut 2016 Vård och omsorg 
- Årsredovisning 2016 socialnämnd 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 21  

Övriga frågor  
PRO Svedala lyfter fråga om färdtjänst vad gäller hur det praktiskt går till om 
färdtjänstberättigad beviljats resa med kollektivtrafik.  

PRO Svedala lyfter fråga om ”Hälsoäventyret” och eventuellt Svedala kommuns deltagande i 
detta. 

Vidare lyfter PRO Svedala fråga om måltidsvänner i Svedala kommun. 

Områdeschef Maria Danielsson besvarar frågorna. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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