
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet  2015-04-16 
Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Sjödiken, kl 13:30-15:30 
  
Beslutande Björn Jönsson, PRO, ordförande 
 Britt Andersson, PRO 
 Christer Sjöström, PRO 
 Tommy Rosenberg, PRO 
 Karl-Axel Persson, SPF 
 Eva-Britt Johansson, SPF 
 Christer Hejdenberg, SPF, vice ordförande 
 Marianne Göransson, SKPF 
  
Övriga deltagare Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
 Bengt Alm, SPF, ersättare 
 Torsten Persson, SPF, ersättare 
  
 Per Mattsson, M, ordförande socialnämnden 
 Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
 Ingrid Kjellberg, administratör/sekreterare 
 Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 17-21 
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera   Ann-Magreth Albin    
     
Datum för justering 2015-04-23   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 17-26 
  Ingrid Kjellberg   
     
 Ordförande    
  Björn Jönsson   
     
 Justerande    
    Ann-Magreth Albin   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Pensionärsrådet   
    
Sammanträdesdatum 2015-04-16   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-04-24 Datum för  

anslags nedtagande 2015-05-24 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 17 Sn Dnr 15.60  
 

Bokslut 2014 Vård och omsorg 
 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om 
”Årsredovisning Vård och omsorg 2014”, med inriktning på 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 
 
Kommunförvaltningen har upprättad bokslut för 2014.  
 
Vård och omsorg har upprättat ”Årsredovisning Vård och omsorg 2014” 
som ingår i bokslutet. Socialnämnden beslutade 2015-03-05, § 20, att 
överlämna det föreliggande bokslutet till kommunstyrelsen. 

 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 18 
 
Val av representanter till arbetsgrupp för planering av 
Seniordagarna 2015 
 
Val av representanter för planeringsgruppen för 2015 års seniordagar. 
Två representanter från vardera pensionärsorganisationen ska utses.  
 
PRO Svedala föreslår: 
- Britt-Marie Ryd 
- Gunilla Hansson 

 
PRO Bara föreslår: 
- Tommy Rosenberg 
- Ann-Magreth Albin 
 
SPF föreslår: 
- Christer Heidenberg 
- Kjell-Åke Jakobsson 
 
SKPF föreslår: 
- Birgitta Olsson 
- Ann-Christine Munoz 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att utse representanter från de olika pensionärsorganisationerna enligt 
ovanstående, till planeringsgruppen för 2015 års seniordagar, samt 
 
att överlämna informationen till sammankallande äldrepedagog 
Alexandra Pamp, Holmagården. 
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 19 Sn Dnr 15.40 
 

Möjligheten att låta annan utförare än kommunen vara 
ickevalsalternativ inom hemtjänstens serviceuppgifter 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-27 att uppdra åt socialnämnden att 
utreda möjligheten att låta annan utförare än kommunen vara 
ickevalsalternativ inom hemtjänstens serviceuppgifter.  
 
Utredningsuppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast 2015-
03-31. 
 
Kommunfullmäktige i Svedala kommun har beslutat att införa ett 
valfrihetssystem enlig lag om valfrihetssystem, benämnt hemtjänstval.  
Hemtjänstvalet innebär att personer som beviljas hemtjänst av kommun-
ens biståndshandläggare kan välja vem som ska utföra insatserna. Det 
kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag eller en organisa-
tion som kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Personer som 
inte kan eller inte vill välja får kommunens hemtjänst som utförare 
(ickevalsalternativ). 
 
De serviceinsatser som omfattas av hemtjänstvalet är städning och inköp. 
 
Ickevalsalternativet blir sällan aktuellt. Brukarna är aktiva i sina val av 
utförare och har en uppfattning om de önskar att kommunen eller annan 
utförare ska verkställa insatsen.  
 
Bedömningen är att om annan utförare än kommunen blir ickevals-
alternativ skulle få brukare vara berörda av förändringen dock skulle det 
innebära en utökad administration för kommunens biståndshandläggare.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-23, ks § 87 att frågan om att ge 
möjlighet till annan utförare av hemtjänst att vara ickevalsalternativ inte 
är aktuell enligt socialnämndens förslag. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 20 Dnr sn 15. 
 
Kvalitetsbokslut 2014 
 
Vid dagens sammanträde redogör områdeschef Maria Danielsson för 
”Kvalitetsbokslut 2014”.  
 
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 2014 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad 
gäller de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2013.  

 
För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av 
undersökningarna i sin helhet under Vård och omsorg/Kvalitet på 
www.svedala.se och i 2014 års verksamhetsberättelser för respektive 
område. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet ”Kvalitetsbokslut 2014”, 2015-04-09. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  

http://www.svedala.se/
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   Sammanträdesdatum 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 21 Dnr sn 15. 
 
Information om Patientsäkerhetsberättelse  
för vårdgivare 2014 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anita Persson redogör för 
kommunens ”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, år 2014”. 
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhets-
arbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 
mars varje år och omfatta föregående kalenderår.  
 
Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får bättre kontroll över verksam-
hetens patientsäkerhetsarbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra 
tillsyn av verksamheten. Syftet är även att kommunens samlade patient-
säkerhetsberättelse, som sammanställs av medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska, ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet ”Information om 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014”, 2015-04-09. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
___________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 22 
 
Vård och omsorg informerar 
 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om:  
 
- Äldretelefonen – Svedala kommuns biståndshandläggare har varit på 

utbildning om äldres psykiska hälsa och som ett led i att sprida kunskap om 
bland annat Äldretelefonen är information utskickad till vårdcentraler och 
bibliotek i Svedala kommun om denna. Äldretelefonen, 020-22 22 33, är 
öppen vardagar kl. 10-15. Äldretelefonen bemannas av volontärer som har 
fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Flera 
rapporter från bland annat Socialstyrelsen visar att äldres psykiska ohälsa är 
ett eftersatt område.  

- Förslag till internbudget 2015, sn § 22, 2015-03-05, socialnämnden antog 
föreliggande förslag till internbudget. 

- Förslag till riktlinjer för hemtjänsten, sn § 24, 2015-03-05, socialnämnden 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande riktlinjer 
från 2005 från och med 2015-05-31, att anta förslaget till ”Riktlinjer för 
hemtjänsten”, samt att riktlinjerna ska gälla från och med 2015-06-01. 
2015-04-15 antog kommunfullmäktige Förslag till riktlinjer för 
hemtjänsten att gälla enligt socialnämndens förslag. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
 
att avseende informationspunkten ”Äldretelefonen” föreslå Vård och omsorg 
att tar fram information som kan skickas till de olika pensionärs-
organisationerna och att informationen även läggas ut i SvedalaNytt, samt  
 
att för övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
___________ 
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   Sammanträdesdatum 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 23 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Vård och omsorg 
- Socialnämndens protokoll 2015-02-05 
- Socialnämndens protokoll 2015-03-05 
 
Socialstyrelsen 
- Nyhetsbrev 2015-01-06 
 
Anhörigriksdagen 
- Anhörigriksdag 5-6 maj i Varberg 
 
Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
- Nka:s nyhetsbrev nr 1 2015 

 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-04-16 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 24     Dnr sn 15.46 
 
Övriga frågor – Sopsortering/återvinningsstation i Svedala 
centrum 
 
2015-02-12, Pe § 14, överlämnade pensionärsrådet fråga till Miljö och teknik 
om sopsortering/återvinningsstation i Svedala centrum. Angående att det inte 
längre finns någon återvinningsstation vid Folkets Hus och inte längre någon 
glascontainer vid Systembolaget/Hemköp. 
 
Vid dagens sammanträde efterfrågas svaret från Miljö och teknik. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att efterfråga svaret på ovanstående fråga från Miljö och teknik. 
 
__________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
   Sammanträdesdatum 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 25 
 
Övriga frågor – Matlag i Bara i kommunens lokal 
 
PRO Bara lyfter fråga om regler och taxor för matlag i Bara i kommunens 
lokaler.  
 
Områdeschef Maria Danielsson svarar på frågan att när besökare till 
dagcentralen själv anordnar inköp till matlag, kan de dela upp kostnaden utan 
inblandning från kommunen.  
 
Pensionärsrådet beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_________  
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 26     Sn Dnr 15. 
 
Övriga frågor – Brickvagnar på Holmagårdens restaurang 
 
2014-11-27, Pe § 48, överlämnade pensionärsrådet fråga till Miljö och teknik, 
kostenheten om olägenheten med det system som idag används för 
brickhantering på Holmagårdens restaurang samt önskemål på inköp av 
brickvagnar till Holmagårdens restaurang. 
 
Vid dagens sammanträde efterfrågas svaret från Miljö och teknik, kostenheten. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att efterfråga svaret på ovanstående fråga från Miljö och teknik, kostenheten. 
 
__________  
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