
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet  2015-02-12 
Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:30 
  
Beslutande Björn Jönsson, PRO, ordförande 
 Britt Andersson, PRO 
 Tommy Rosenberg, PRO  
 Christer Sjöström, PRO 
 Eva-Britt Johansson, SPF 
 Christer Hejdenberg, SPF, vice ordförande 
 Bengt Alm, SPF, ersättare 
 Lena Gustafsson, SKPF 
 Marianne Göransson, SKPF 
Övriga deltagare Monica Körner, PRO, ersättare 
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
 Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 
  
 Per Mattsson, M, ordförande socialnämnden 
 Carin Falck, BP, 1:e vice ordförande socialnämnden 
 Leif Göthed, S, ledamot socialnämnden 
 Peter Jörsgård, ekonom §§6-8, 10 
 Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
 Ingrid Kjellberg, administratör/sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera   Lena Gustafsson    
     
Datum för justering 2015-02-20   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 6-16 
  Ingrid Kjellberg   
     
 Ordförande    
  Björn Jönsson   
     
 Justerande    
    Lena Gustafsson   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Pensionärsrådet   
    
Sammanträdesdatum 2015-02-12   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-02-20 Datum för  

anslags nedtagande 2015-03-20 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-02-12 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 6             
 

Svedala kommuns Författningssamling 4:13 – ”Reglemente 
för pensionärsrådet i Svedala kommun”  
 
2015-01-22, pe § 5, beslutade pensionärsrådet att ta upp förslag om dels 
redaktionella korrigeringar men även vad gäller förslag till förändring i § 6 
Ekonomi mm i Författningssamling 4:13 ”Reglemente för pensionärsrådet i 
Svedala kommun”.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till korrigeringar och förändring. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till korrigeringar och förändringar i 
Författningssamling 4:13 ”Reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun” 
samt  
 
att förslå socialnämnden att till kommunfullmäktige överlämna förliggande 
förslag till korrigeringar och förändringar för beslut. 
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-02-12 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 7 
 
Val av representanter till referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor 
 
Sedan 2007 finns en referensgrupp för tillgänglighetsfrågor. 
Referensgruppen rapporterar till kommunfullmäktige en gång per år. I 
referensgruppen har under mandatperioden 2011-2014 ingått tre personer 
från pensionärsrådet. Tekniska nämnden är ansvarig för referensgruppen. 
 
Vid dagens sammanträde föreslås följande personer väljas från 
pensionärsrådet för mandatperioden 2015-2018 till referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor:  
Christer Hejdenberg, SPF 
Lena Gustafsson, SKPF 
Ann-Magreth Albin, PRO 

 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att för mandatperioden 2015-2018 förrätta följande val: 
 
att utse Christer Hejdenberg, SPF, Lena Gustafsson, SKPF och Ann-
Magreth Albin, PRO, som pensionärsrådets representanter i 
referensgruppen för tillgänglighetsfrågor, samt    
 
att översända beslutet till tekniska nämnden.   
 
__________  
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 8 
 
Utbildning och rundtur för pensionärsrådets ledamöter 
och ersättare  
 
Utbildning i kombination med rundtur inom Vård och omsorgs 
verksamheter inom äldreomsorgen kommer att anordnas för pensionärs-
rådets ledamöter och ersättare 2015-06-04, klockan 09:00 – 16:00. Detta 
är en sedan tidigare beslut en ordinarie sammanträdesdag för 
pensionärsrådet. Kallelse och mer information kommer att skickas ut. 

 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag om utbildning i kombination med 
rundtur för pensionärsrådet 2015-06-04. 
 
__________  
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Pensionärsrådet 2015-02-12 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 9 
 
Översyn av nuvarande ”Riktlinjer för hemtjänst” 
 
Områdeschef Maria Danielsson redogör för förslag till översyn av 
”Riktlinjer för hemtjänst”. De nya riktlinjerna kommer att ersätta 
nuvarande riktlinjer som antogs av kommunfullmäktige 2005-10-12, § 
115 (Svedala kommuns författningssamling 1:28). 
 
Enligt pensionärsrådets reglemente ska pensionärsrådet beredas tillfälle 
att avge yttrande avseende bland annat taxor och avgifter. Förslaget 
”Riktlinjer för hemtjänst” behandlas i pensionärsrådet idag och beslut 
kommer att tas vid socialnämndens sammanträde 2015-03-05. 
Socialnämnden önskar svar från pensionärsrådet senast 2015-02-20. 
Förslaget ska sedan antas av kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger ”Riktlinjer för hemtjänst” daterat 
2015-01-29. 
 
SPF föreslår att beträffande rastning av hund ska den, som tidigare 
beviljats detta, få behålla denna tjänst så länge brukaren har hunden 
hemma hos sig. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att föreslå tillägget att beträffande rastning av hund ska den, som tidigare 
beviljats detta, få behålla denna tjänst så länge brukaren har hunden 
hemma hos sig,  
 
att för övrigt godkänna föreliggande förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst” 
daterat 2015-01-29, samt 
 
att överlämna paragrafen som sitt svar till socialnämnden. 
 
__________  
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 10 
 
Höjda avgifter inom Vård och omsorg  
 
Områdeschef Maria Danielsson och ekonom Peter Jörsgård redogör för 
förslag om ”Höjda avgifter inom Vård och omsorg” daterat 2015-01-28. 
 
Socialstyrelsen publicerade under 2014 en sammanställning över avgifter 
inom kommunernas vård och omsorg. Jämförelser med övriga kommuner 
visade att Svedala kommun ligger under medelvärde för kommunerna i 
5-Yes, Skåne och samtliga kommuner i landet vad gäller samtliga 
undersökta avgifter. 
 
Beräkningen av höjda avgifter har gjorts för att undersöka möjligheten att 
öka intäkterna för Vård och omsorg 2015. 
 
Enligt pensionärsrådets reglemente ska pensionärsrådet beredas tillfälle 
att avge yttrande avseende frågor som särskilt berör pensionärer. Förslag 
om ”Höjda avgifter inom Vård och omsorg” kommer att tas upp för 
beslut på socialnämndens sammanträde 2015-03-05. Socialnämnden 
önskar svar från pensionärsrådet senast 2015-02-20. Förslaget ska sedan 
antas av kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger dokumentet ”Höjda avgifter inom 
Vård och omsorg” daterat 2015-01-28.  
 
Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget i pensionärsrådet. 
 
SPF föreslår att nuvarande avgiften 150 kr/mån för trygghetslarm behålls 
tills vidare. 
 
PRO föreslår att matavgiften höjs från 43 kronor/portion till 45 
kronor/portion. 
 
PRO föreslår att kostavgiften i särskilt boende endast höjs med 150 
kronor per månad istället för med 300 kronor per månad. 
 
PRO föreslår nya procentsatser vid uträkning av avgifter. Samt att 
socialnämnden utreder och jämför förslag om höjda avgifter i ordinärt 
boende enligt PRO:s förslag: nivå 1 – 25 %, nivå 2 – 50 %, nivå 3 -  75 
%, nivå 4 - 100 %.  
 
Forts 
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Forts 
 
Per Mattsson, M, ordförande i socialnämnden informerar om att det 
föreligger ett tjänstemannaförslag med höjning av avgifter i ordinärt 
boende enligt: nivå 1 – 40 %, nivå 2 – 60 %, nivå 3 – 80 % och nivå 4 – 
100 %. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att föreslå följande ändringar avseende höjda avgifter inom Vård och 
omsorg: 
 
att nuvarande avgiften 150 kr/mån för trygghetslarm behålls tills vidare, 
 
att matavgiften höjs från 43 kronor/portion till 45 kronor/portion, 
 
att kostavgiften i särskilt boende endast höjs med 150 kronor per månad 
istället för med 300 kronor per månad, 
 
att nya procentsatser vid uträkning av avgifter upp till 100 % av 
avgiftsutrymmet jämförs och utreds med nuvarande, samt 
 
att överlämna paragrafen till socialnämnden som sitt svar. 
 
__________   
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Pe § 11 
 
Förrättat val av adjungerande ersättare från socialnämnden till 
pensionärsrådet 
 
Enligt reglementet för pensionärsrådet i Svedala kommun ska socialnämnden 
utse två ersättare från socialnämnden. Dessa tjänstgör i pensionärsrådet endast 
då ordförande, Per Mattsson, M, eller 2:e vice ordförande Torbjörn Sköld, S, i 
socialnämnden är förhindrade att delta i pensionärsrådets sammanträde. 
Ersättare erhåller kallelsen för kännedom. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-01-15, sn § 7, beslutade social-
nämnden att utse Carin Falck, BP som adjungerande ersättare ut social-
nämnden samt att utse Leif Göthed, S, som adjungerande ersättare ut 
socialnämnden. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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Pe § 12 
 
Vård och omsorg informerar 
 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om:  
 
- Utvärdering av de politiska kontaktpersonernas besök i verksamheten under 

2014, bvo § 85.  
- Beslut om att bevilja Svedala kommun 293 501 kronor i statsbidrag för 

Äldres behov i centrum ÄBIC, 2014. ÄBIC är en modell för likformighet i 
biståndsbedömningen oavsett var man bor i landet. 

- Förändringar inom områdeschefernas uppdrag. Områdeschef Fredrik 
Palmgren har tillfälligt utökat uppdrag som områdeschef för LSS och 
Socialpsykiatri. Områdeschef Maria Danielsson har tillfälligt utökat 
uppdrag som områdeschef för biståndshandläggarna. 

- Poolarna Assistans AB, uppsägning av uppdrag i hemtjänstvalet. 
- Förlängning av nuvarande hjälpmedelsavtal med Sodexo med tre år. 
- Ny avgiftsbroschyr för Äldreomsorgen är framtagen ”Avgifter för insatser 

inom äldreomsorgen 2015”. 
- SPF har begärt förtydligande av information om: Erbjudande från 

Skånetrafiken om att kommunen kan köpa till fria resor med 
kollektivtrafiken för sina färdtjänstlegitimerade medborgare (bvo § 77, 
2014-11-13). Bvo beslutade att föreslå kommunstyrelsen att i dagsläget 
tacka nej till Skånetrafikens erbjudande då det inte kan konstateras fördelar 
för medborgare med färdtjänst och för Svedala kommun.  

 
SPF framför att frågan om gratis kollektivtrafikresor för färdtjänst-
berättigade ska tas upp till förnyad prövning, eftersom det visst finns klara 
fördelar för medborgare med färdtjänst (billigare, gratis ledsagare inom 
kollektivtrafiken och en större frihet att resa runt om i Skåne) och för 
Svedala kommun (lägre kostnader för färdtjänstresor).  

 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att föreslå att frågan om gratis kollektivtrafikresor för färdtjänstberättigade ska 
tas upp till förnyad prövning,  
 
att överlämna paragrafen till socialnämnden, samt 
 
att lägga informationen till handlingarna vad gäller övriga informations-
ärenden. 
 
__________ 
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Pe § 13 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Vård och omsorg 
- Beredningen för vård och omsorgs protokoll 2014-12-11 
- Socialnämndens protokoll 2015-01-22 
- Broschyr ”Avgifter för insatser inom Äldreomsorgen 2015” 
 
Svedala kommun 
- Minnesanteckningar 2014-11-21 Möte om uppföljning av färdtjänstavtalet 
 
Socialstyrelsen 
- 2015-01-21 Nytt om äldre 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
_________  
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Pe § 14 
 
Övriga frågor – Sopsortering/återvinningsstation i Svedala 
centrum 
 
PRO Svedala lyfter frågan om till sopsortering/återvinningsstation i Svedala 
centrum. Det finns inte längre någon återvinningsstation vid Folket Hus och 
inte längre någon glascontainer vid Systembolaget/Hemköp. 
 
Pensionärsrådet beslutar  
 
att överlämna frågan till Miljö och teknik om avsaknad av sopsortering/ 
återvinningsstation i Svedala centrum. 
 
__________  
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Pe § 15 
 
Övriga frågor – Önskemål om kommande information 
 
PRO Bara lyfter önskemål om kommande information vad gäller: 
- Framtidsfullmakter 
- Nya lagar och regler som berör och som trätt i kraft vid årsskiftet inom 

område SoL och HSL 
 
Pensionärsrådet beslutar  
 
att överlämna önskemålen/frågorna till områdeschef Maria Danielsson, Vård 
och omsorg. 
 
__________  
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Pe § 16 
 
Övriga frågor – Ojämna gångbanor i Svedala kommun 
 
SPF lyfter frågan om ojämna gångbanor i Svedala kommun. Det är bland annat 
uppstickande trädrötter och ojämnt underlag som är problemet på många 
gångbanor. Underhållet av gångbanor upplevs som undermåligt. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att överlämna önskemål om inventering och åtgärd av ojämna gångbanor i 
Svedala kommun till Miljö och teknik, samt 
 
att överlämna paragrafen till referensgruppen för tillgänglighetsfrågor. 
 
__________  
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