
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
   Sammanträdesdatum 
Pensionärsrådet  2015-09-17 
Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:00 
  
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 
 Ann-Christine Munoz, SKPF 
 Marianne Göransson, SKPF 
Övriga deltagare Monica Körner, PRO, ersättare  
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
 Bengt Alm, SPF, ersättare 
 Torsten Persson, SPF, ersättare 
 Carin Falck, BP, 1:e vice ordförande socialnämnden 
  
 Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
 Ingrid Kjellberg, administratör/sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera   Christer Sjöström    
     
Datum för justering 2015-09-25   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 33-41 
  Ingrid Kjellberg   
     
 Ordförande    
  Björn Jönsson   
     
 Justerande    
    Christer Sjöström   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Pensionärsrådet   
    
Sammanträdesdatum 2015-09-17   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-09-28 Datum för  

anslags nedtagande 2015-10-28 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 33 dnr ks 12.121, sn 15.112 
 
Information från - Möte om uppföljning av 
färdtjänstavtalet 2015-05-08 
 
Pensionärsrådet anhöll 2013-10-10 till kommunstyrelsen om att 
representanter från pensionärsrådet önskade delta vid uppföljnings-
mötena om färdtjänst. Kommunstyrelsen beslöt 2013-11-18 § 281 att 
meddela pensionärsrådet att uppföljningen av avtalet om färdtjänst och 
särskoletransporter med berört taxiföretag är en förvaltningsmässig 
uppföljning av ett avtal, och att pensionärsrådet har möjlighet att 
framföra sina synpunkter till Vård och omsorgs representant innan 
uppföljningen, varför framställningen inte kunde tillmötesgås. 
 
Möte om uppföljning av färdtjänstavtalet genomfördes 2015-05-08 Vård 
och omsorg fick i uppdrag att lämna rapport på pensionärsrådets nästa 
möte om frågor berörande färdtjänsten som tagits upp på mötet. 
 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson från 
mötet 2015-05-08. 
 
Nästa uppföljningsmöte kommer att vara 2015-11-20. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Pe § 34 
 
Seniordagarna 21-23 oktober 2015 
 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om seniordagarna 2015 
 
Temat för seniordagarna är ”Balans i livet”. Seniordagarna kommer att 
genomföras under tre dagar den 21, 22 och 23 oktober. Arrangemanget 
kommer att vara i Svedala församlingshem 21 oktober, Värbygården i 
Bara 22 oktober och Solgården i Klågerup den 23 oktober. 
 
Programmet för seniordagarna kommer att publiceras i SvedalaNytt och 
kommer att kunna hämtas på flera ställen i Svedala kommun, som 
biblioteken, kundservice i kommunhuset, dagcentralerna, Seniorcenter, 
församlingshemmen och på kommunens webbsida. 
 
Seniordagarna arrangeras av Svedala kommun i samarbete med SKPF, 
SPF, PRO Bara och PRO Svedala, Värby församling samt Svedala 
församling. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

 
Pe § 35 Dnr sn 15.100 
     
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 restaurangen. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar daterat 2015-04-20 från Miljö och 
teknik, biträdande kostchef Liv Njaerheim, enligt följande: 
 
Bakgrund 
Med anledning av ärende Pe § 48 till Miljö och teknik gällande inköp av 
brickvagnar till Holmagårdens restaurang har följande bedömning gjorts. 
 
Nuläge 
Brickvagnar fanns i Holmagårdens restaurang 2008. 
Dessa byttes ut bland annat på grund av att restarurangens gäster hade vissa 
svårigheter att hantera och balansera brickor. 
Det ledde till matrester runt brickvagnarna som uppleves som ohygieniskt och 
skräpigt intryck. 
För att förbättra miljön köptes då en diskvagn in. 
Nuvarande diskvagn inköptes 2014 och avsåg att ersätta ovan nämnda 
diskvagn. 
 
Framtid 
Förslag till förbättrande åtgärder är under utredning tillsammans med 
enhetschef för Holmagården. 
Förslag till åtgärder förväntas vara framtagna under sommaren 2015. 
 
Pensionärsrådet beslutade att i samband med pensionärsrådets rundtur i 
Svedala kommun 2015-06-04 titta på bricksystemet på Holmagårdens 
restaurang. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att följa utredningen. 
 
__________  
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Pe § 36     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. 2015-04-16, pe § 24 skickades en 
påminnelse om frågan till Miljö och teknik. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger svar från Teknisk nämnd, 2015-05-12, tn § 
59 enligt följande: 
 
Tjänsteyttrande från avfallschef Lucas Jönsson föreligger: 
 
Förslag till beslut 
 
Att teknisk nämnd stryker de förslag till återvinningsstationens placering som 
inte kommer att bli aktuella och uppdrar åt avfallsenheten att fortsätta utreda 
frågan. 
 
Ordförande föreslår att inte utöka antalet återvinningsstationer inför förväntat 
minskat behov på grund av införande av 8-fraktioners avfallssystem. 
 
Björn Jönsson, S, yrkar att glascontainers vid Systembolaget/Hemköp sätts ut 
igen, i övrigt enligt ordförandens förslag.  
 
Teknisk nämnd beslutar; att uppdra åt avfallsenheten att fortsätta utreda 
frågan. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att följa utredningen. 
 
__________  
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Pe § 37     Dnr ks 14.107 
 
Information om utvärdering av försöksverksamheten med 
spisevän 
 
Pensionärsrådet beslöt 2013-05-30, pe § 23, efter vänortsträff i Ishǿj 24 maj 
2013, att överlämna fråga om möjlighet att införa så kallad spisevän inom Vård 
och omsorg till beredningen för vård och omsorg. 
 
Beredningen beslutade 2014-02-13 att starta en försöksverksamhet med 
införandet av spisevän inom äldreomsorgen under ett år och att verksamheten 
därefter skulle utvärderas. 
 
Vid pensionärsrådets sammanträde 2014-02-27 informerade områdeschef 
Maria Danielsson pensionärsrådet om införandet av spisevän som 
försöksverksamhet under ett år. Frågan ställdes till pensionärsrådet med 
återkoppling till de olika pensionärsorganisationerna om intresse fanns bland 
organisationernas medlemmar om att vara spisevän. 
 
Utvärdering av försöksverksamheten med spisevän, 2015-05-20 föreligger 
enligt följande: 
 
För cirka ett år sedan infördes möjligheten för de i ordinärt boende som har 
matdistribution att få en så kallad spisevän. Detta är en frivillig person som en 
gång i veckan går hem till vårdtagaren och äter gemensam måltid. Vård och 
omsorg står för kostnaden av spisevännen matportion. 
 
Tio personer anmälde sig som frivilliga. Tyvärr har endast fyra personer velat 
ta emot spisevän trots idoga försök. Dessa fyra har dock varit mycket nöjda 
med arrangemanget. Som en av de uttryckte ”det enda dåliga är att hon bara 
kommer en gång i veckan”.  
 
Vård och omsorg förslår att möjligheten att erhålla spisevän permanentas. 
 
Socialnämnden beslutade 2015-06-25 att ställa sig bakom utvärderingen av 
försöksverksamheten med spisevän inom äldreomsorgen samt att permanenta 
möjligheten att erhålla spisevän inom äldreomsorgen. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________  
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Pe § 38 
 
Information om PRO:s äldrebarometer 2015 
 
Områdeschef Maria Danielsson och ordförande Björn Jönsson informerar 
om PRO:s äldrebarometer 2015: Bästa kommuner för äldre att bo i 2015 
är Svedala och Emmaboda. Mer än 1 800 PRO-medlemmar har betygsatt 
och kartlagt 181 av landets kommuner. Utmärkelsen uppmärksammades 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17. Kommentarer finns 
att läsa på Svedala kommuns officiella sida på Facebook (bl a via 
kommunens webbplats under rubriken Svedala i social medier). 
 
Vissa förbättringsområden framkom dock i undersökningen som 
tillgänglighet till byggnader samt särskilt anpassad kollektivtrafik. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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Pe § 39 
 
Information från Vård och omsorg 
 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Yttrande avseende Bovieran AB; Ansökan om markanvisning på 
del av fastigheten Svedala 25:12 på området vid väg 108, sn § 
58, 2015-06-04. Bovieranhus inriktar sig på åldersgruppen + 55 
år. Konceptet för Bovieranhus är det samma i hela Sverige. 

- Ny leverantör i Hemtjänstvalet avseende serviceinsatser – S & O 
Städservice AB. Inom hemtjänstvalet serviceinsatser i Svedala 
kommun finns tre externa utförare, Björka service, Wimix 
Resurs och S & O Städservice AB. 14 personer i Svedala 
kommun har valt externa utförare. Ingen extern utförare finns 
inom hemtjänstvalet omvårdnad och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

- Svar på medborgarförslag om att en centrumringlinje inom 
färdtjänsten anordnas i Svedala tätort, sn § 64, 2015-06-25. 
Ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2015-09-16. 

- Uppföljning av intern kontroll för socialnämnden 2015, sn § 65, 
2015-6-25. Kontrollmål var bl a: Att genomförandeplaner inom 
hemtjänsten och särskilt boende genomförs enligt regelverk 
vilket visar att genomförandeplaner upprättas men att mål kan 
skapas mer utifrån den enskildes behov. Att hemtjänstavgifter 
debiteras enligt regelverk vilket visar att hemtjänstavgifter 
debiteras enligt regelverket.  

- Förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun, 
sn § 69, 2015-06-25. Socialnämnden beslutade att anta framlagt 
reviderat förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala 
kommun att gälla från och med 2015-10-01 samt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reglemente för 
pensionärsrådet att gälla från och med 2015-10-01. Ärendet 
behandlades i kommunfullmäktige 2015-09-16. 

- Anhörigveckan v 41. Den nationella anhörigdagen den 6 oktober 
infaller under vecka 41. Svedala kommun uppmärksammar detta 
med olika aktiviteter. Detaljerat program kommer att presenteras 
i kommande SvedalaNytt och kommer även att kunna hämtas på 
biblioteken, i kommunhusets kundservice och på dagcentralerna. 
På Holmagården kommer en paneldebatt att genomföras 6 
oktober. 

- Måltidens dag den 16 oktober. Årets tema är ”malet”. 
 
forts 
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Forts 
Pe § 39 
 

- Invigning av gemensamhetslokal Trygghetsboende i Bara, 22 
september, kl 13-15. 

- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 
1,4 miljoner kronor. Kartläggning pågår inom Vård och omsorg 
om behovet av ökad bemanning. Pensionärsrådet kommer att få 
en redovisning om var förstärkningen kommer att läggas. 

- Lägesrapport över projektet utbyggnad av Toftaängen. Projektet 
är påbörjat och byggnationen påbörjas under oktober månad och 
beräknas att vara klart i oktober 2016. Utbyggnaden omfattar 16 
platser, varav 8 omedelbart tas i drift 2016. Därefter ska beslut 
tas i kommunfullmäktige om när resterande 8 platser kan tas i 
drift. En arbetsgrupp för projektet är tillsatt bestående av 
socialchef, områdeschef äldreomsorg, fastighetsstrateg och 
representant från Svedab. I gruppen kommer bl a frågor som 
färgsättning i lokalerna att tas fram. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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Pe § 40 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Vård och omsorg 
- Socialnämndens protokoll 2015-06-04 
- Socialnämndens protokoll 2015-06-24 
 
Teknisk nämnd 
- Tn § 59 Fråga om sopsortering och återvinningsstation i Svedala centrum 
 
Socialnämnden 
- Sn § 68 Utvärdering av försöksverksamhet med spisevän 

 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag från ordföranden att 
socialnämndens protokoll endast ska skickas ut i ett exemplar till en 
representant från varje pensionärsförening.  
 
Följande adresser anges av respektive representanter från pensionärs-
föreningarna vid dagens sammanträde: 
- PRO Svedala, Box 22, Svedala.  
- PRO Bara – Tommy Rosengren (privat adress).  
- SPF – Eva-Britt Johansson (privat adress).  
- SKPF – Svedala kommuns internpost. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att papperskopia av socialnämndens protokoll endast ska skickas ut i ett 
exemplar till varje pensionärsförening, samt   
 
att för övrigt lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
_________  
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Pe § 41 
 
Övriga frågor – Ekonomi 
 
SPF lyfter fråga om Svedala kommuns ekonomi.  
 
Adjungerad politiker Carin Falck, BP besvarar frågorna. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_________  
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