
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet  2015-09-04 
Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Naverlönnsalen, kl 9-11:15 
  
Beslutande Björn Jönsson, PRO, ordförande 
 Britt Andersson, PRO 
 Christer Sjöström, PRO 
 Tommy Rosenberg, PRO 
 Karl-Axel Persson, SPF, kl 9-11 
 Eva-Britt Johansson, SPF 
 Torsten Persson, SPF, ersättare, kl 11-11:15 
 Christer Hejdenberg, SPF, vice ordförande 
 Lena Gustafsson, SKPF 
 Marianne Göransson, SKPF 
Övriga deltagare Monica Körner, PRO, ersättare 
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
 Torsten Persson, SPF, ersättare, kl 9-11 
 Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 
  
 Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg, kl 9-10, 11-11:15 
 Ingrid Kjellberg, administratör/sekreterare, kl 9-10, 11-11:15 
 Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, kl 9-10, 11-11:15 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera   Ann-Christine Munoz    
     
Datum för justering 2015-09-09   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 31-32 
     
  Ingrid Kjellberg   

 Ordförande    
     
  Björn Jönsson   

 Justerande    
       
  Ann-Christine Munoz   
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Pensionärsrådet   
    
Sammanträdesdatum 2015-09-04   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-09-09 Datum för  

anslags nedtagande 2015-10-09 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-09-04 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 31 Dnr sn 15.117, ks 15.170 
 
Egenavgifter och villkor vid nyttjande av färdtjänst 
 
Socialnämnden beslutade 2015-06-04, § 54, att anta ”Socialnämndens 
kompletterande handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015”, daterad 
2015-06-04, varav en av flera åtgärder var att ge Vård och omsorg i 
uppdrag att utreda och lämna förslag på egenavgifter och villkor vid 
nyttjande av färdtjänst. 
 
Pensionärsrådet ges vid dagens sammanträde tillfälle att avge yttrande, 
på förslag till reviderade egenavgifter och villkor vid nyttande av 
färdtjänst.  
 
Kvalitetsstrateg Joakim Thuresson går vid dagens sammanträde igenom 
utredningen – ”Egenavgifter och villkor vid nyttjande av färdtjänst”, 
daterad 2015-09-01 som ligger som underlag till förslag till revidering av 
Svedala kommuns författningssamling 2:33 Taxa och regler för 
färdtjänst.   
 
Ärendet kommer att behandlas vid socialnämndens sammanträde 2015-
09-10. 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10 för pensionärsrådets 
överläggning. Sammanträdet återupptas åter kl 11, då beslut tas. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att avstyrka förslaget till att egenavgifter för färdtjänstresor höjs med 2 
kronor (samtliga intervall), 
 
att avstyrka förslaget till att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift 
även vid samåkning, 
 
att ställa sig bakom förslaget att personer under 65 år som beviljats 
arbetsresor betalar 100 procent av periodkortets kostnad enligt 
Skånetrafikens taxa, samt 
 
att överlämna paragrafen som sitt yttrande till socialnämnden.  
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet 2015-09-04 
 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 32 Dnr sn 15.117, ks 15.170 
 
Översyn av avgifter gällande hemsjukvård, korttidsboende  
 
Socialnämnden beslutade 2015-06-04, § 54, att anta ”Socialnämndens 
kompletterande handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015”, daterad 
2015-06-04 varav en av flera åtgärder var att ge Vård och omsorg i 
uppdrag att ta fram förslag till höjning hemsjukvårdsavgiften och avgift 
för korttidsboende.  
 
Pensionärsrådet ges vid dagens sammanträde tillfälle att avge yttrande på 
förslag till reviderade avgifter inom hemsjukvården och korttidsboende.  

 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till revidering av Svedala 
kommuns författningssamling.   
 
Kvalitetsstrateg Joakim Thuresson går vid dagens sammanträde igenom 
utredningen – ”Översyn av avgifter gällande alkoholtillstånd, 
hemsjukvård, korttidsboende samt hyror inom LSS och särskilt boende”, 
daterad 2015-09-02 som ligger som underlag till förslag till revidering av 
Svedala kommuns författningssamling 2:09 Tillämpningsregler för 
avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  
 
Ärendet kommer att behandlas vid socialnämndens sammanträde 2015-
09-10. 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10 för pensionärsrådets 
överläggning. Sammanträdet återupptas åter kl 11, då beslut tas. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget att avgift för hemsjukvård höjs med 20 
kronor, 
 
att avstyrka förslaget att antalet besök per dag av hemsjukvårdspersonal 
debiteras, utan istället vidhålla att ett besök per dag av 
hemsjukvårdspersonal debiteras, 
 
att ställa sig bakom förslaget att avgift för korttidsboende höjs genom att 
omvårdnadsdelen höjs med 30 kronor per dag och kostdelen höjs med 5 
kronor per dag, samt 
 
att överlämna paragrafen som sitt yttrande till socialnämnden. 
__________ 
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