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Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
 Namn  Namn 
PRO Björn Jönsson, ordf PRO Britt Andersson 
PRO Christer Sjöström PRO Tommy Rosenberg 
SPF Eva-Britt Johansson SPF Christer Hejdenberg v ordf 
SPF Bengt Alm, ersättare SKPF Lena Gustafsson 
SKPF Marianne Göransson   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn  Namn 
PRO Monica Körner PRO Ann-Magreth Albin 
SPF Torsten Persson SKPF Ann-Christine Munoz 
BP Carin Falck, 1:e v ordf sn Sekreterare Ingrid Kjellberg 
Områdeschef Maria Danielsson   
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Pe § 42 

Information om TV-kanalutbud och IT-möjligheter på 
Svedala kommuns äldreboenden 
Pensionärsrådet lyfter fråga om TV-kanalutbud och IT-möjligheter på Svedala kommuns 
äldreboenden. 

Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om TV-kanalutbud och 
IT-möjligheter på de olika äldreboendena (Holmagården, Stella, Toftaängen, Solgården) i 
Svedala kommun.  

Vad gäller IT-möjligheter får var och en lägenhetsinnehavare i de olika boendena skaffa ett 
modem hos en leverantör. Vad gäller basutbud för TV-kanaler är det ungefär likvärdigt 
kanalutbud på Holmagården, Stella och Toftaängen, medan utbudet är betydligt mindre på 
Solgården, detta enligt uppgift på grund av tekniska skäl. 

Pensionärsrådet föreslår att undersökning görs om möjligheterna till att ansluta de olika 
särskilda boendena i Svedala kommun till fibernät samt att det tas fram kostnader för detta. 

Pensionärsrådet beslutar 
att översända frågan, om möjligheterna att ansluta de olika särskilda boendena till fibernät och 
kostnad för detta, till SvedalaHem och Svedab som äger de olika fastigheterna som de 
särskilda boendena finns i. 

 

__________  
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Pe § 43 

Framtagande av ny Vård och omsorgsplan 2016-2019 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om att en ny Vård och omsorgsplan 2016-2019 
kommer att tas fram.  Fokusgrupper har bildats inom de olika verksamhetsområdena 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård, LSS och Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg. 
Fokusgrupperna består bland annat av medborgare, medarbetare, politiker och tjänstemän.  

När ett förslag till ny vård och omsorgsplan 2016-2019 är framtaget kommer bland annat 
pensionärsrådet att vara remissinstans. 

Vid dagens sammanträde informerar Maria Danielsson om de aktuella prioriterade områden 
avseende äldreomsorg i nuvarande Vård och omsorgsplan 2012-2015.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

__________  
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Pe § 44 Dnr sn 15.146  

Information om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorg 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat 995 miljoner kronor till kommunerna. 
Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Svedala kommun har i 
egenskap för sin verksamhet rekvirerat medel enligt fördelningsnyckel som framgår av 
regeringsbeslut (S2015/4099/FST S2015/4636/FST).  

Svedala kommun har erhållit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 
1,4 miljoner kronor. Kartläggning har gjorts inom Vård och omsorg var behovet av ökad 
bemanning finns. Redovisningsskyldighet om hur medlen har använts finns gentemot 
Socialstyrelsen.  

Vid pensionärsrådets sammanträde 2015-09-17, § 39 framförde pensionärsrådet önskemål 
om en redovisning av var förstärkning, ökad bemanning kommer att läggas. Vid dagens 
sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om kartläggning och ökad 
bemanning inom område Äldreomsorg och hälso- och sjukvård enligt följande: 

- Hemtjänst: 3,0 årsarbetare fördelat på de olika hemtjänstgrupperna (ökad 
sysselsättningsgrad för befintliga undersköterskor) 

- Holmagården: 1,75 årsarbetare (återinföra aktivitetshandledare) 
- Toftaängen: 1,5 årsarbetare  
- Stella: 1 årsarbetare  
- Solgården: 2,25 årsarbetare (förstärkning av undersköterskor kvällstid) 
- Rehabilitering: 0,75 årsarbetare (kvalitetsregister) 

Nya stimulansmedel om 3 miljoner kronor per år kommer att kunna rekvireras för åren 2016-
2018. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

__________  
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Pe § 45  
 

Regeringens förslag till höjt avgiftstak för avgift enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5§  
Pensionärsrådet lyfter fråga om regeringens lagförslag om höjning av högkostnadsskyddet.  

Promemorians huvudsakliga innehåll; Departementsserie (2015:23) föreslås en höjning av 
högkostnadsskyddet i 8 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge 
kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med 
ett avgiftsutrymme som överstigen dagens avgiftstak. Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor 
per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- 
och sjukvård och 1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. 

Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt 
kommunala hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 
kronor per år. 

Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Lagändringen 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

Pensionärsrådet framför att de önskar en generell genomgång av Svedala kommuns 
avgiftssystem för äldreomsorg avseende bland annat begrepp som förbehållsbelopp, 
avgiftsutrymme, maxtaxa vid sitt nästa sammanträde i 2015-12-10. 

Pensionärsrådet beslutar 
att framföra till Vård och omsorg att pensionärsrådet önskar en generell genomgång av 
Svedala kommuns avgiftssystem för äldreomsorg vid sammanträde 2015-12-10 samt 

att bjuda in kommunens avgiftshandläggare till detta möte. 

 

_________  
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 Pe § 46 

Information från Vård och omsorg 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om:  

- Delårsbokslut 8 månader 2015 för Vård och omsorg. Sn § 92, 2015-10-08. 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård har för perioden en avvikelse på -133 tkr, 
framför allt beroende på en ökning av antalet hemtjänsttimmar under sommaren. Nya 
bostäder med hög tillgänglighet exempelvis Segestrand och trygghetsboendet i Bara 
har medfört nya kommuninvånare. Flera av dem är i behov av såväl hemtjänst som 
hemsjukvård. Då fler vårdtagare vårdas i hemmet ökar behovet av tekniska 
hjälpmedel. Helårsprognos: äldreomsorgen beräknas klara sig inom givna 
budgetramar.  

- Lägesrapport över projektet utbyggnad av Toftaängen. Projektet fortskrider enligt 
planering. 

- Yttrande avseende preliminära budgetramar 2016-2018, sn § 85, 2015-09-10. 
Begäran om resurstillskott 2016 utöver preliminära ramar: Volymökning äldreomsorg 
500 tkr. Volymökning ekonomiskt bistånd 1,5 tkr (beräknat underskott 2015). Drift/hyra 
Toftaängen 1 månad 600 tkr (december 2016).  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

__________  
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Pe § 47 

Skrivelser och meddelanden 
Vård och omsorg 

- Socialnämndens protokoll 2015-09-10 
- Socialnämndens protokoll 2015-10-08 

(socialnämndens protokoll endast utskick till utsedda representanter från 
pensionärsorganisationerna, enligt beslut pe § 40, 2015-09-17). 

- Reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun, författningssamling 4:13 
- Seniordagarnas program 21-23 oktober 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 117, Ks § 195 Förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

__________  
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Pe § 48 

Övriga frågor – Måltidens dag 
PRO Svedala lyfter fråga om det är fri prissättning vid Måltidens dag. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att det är reglerat i Svedala kommuns 
författningssamling att det ska tas ut samma priser vid samtliga särskilda boenden. Måltid vid 
högtid är dubbla matkuponger. 

Pensionärsrådet beslutar 
att skicka synpunkten vidare till kostenheten samt  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

__________  
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Pe § 49 

Övriga frågor – Instiftande av ett ”Äldrepris” i Svedala 
kommun 
SPF lyfter fråga om införande av ett så kallat ”Äldrepris”.  

I vänorten Ishöj delas det ut ett Äldrepris som en penningåva (på omkring 3 000 kronor) till en 
medborgare som under året gjort mycket för de äldre i kommunen. 

Pensionärsrådet beslutar 
att föreslå socialnämnden att de instiftar ett ”Äldrepris” i Svedala kommun som förslagsvis ska 
delas ut vid en av de årliga Seniordagarna. 

 

__________  
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Pe § 50 

Övriga frågor – PRO:s Äldrebarometer 2015 
PRO Bara lyfter fråga om att pensionärsrådet bör få ta del av åtgärdsplan av 
förbättringsområden enligt PRO:s Äldrebarometer 2015. Vid pensionärsrådets sammanträde 
2015-09-17 § 38 gavs information om denna undersökning. 

Svedala rankades tillsammans med Emmaboda som bästa kommun för äldre att bo i 2015. 
Viss förbättringsområden framkom dock i undersökningen som tillgänglighet till byggnader och 
särskilt anpassad kollektivtrafik. 

Pensionärsrådet beslutar 
att till Vård och omsorg framföra att pensionärsrådet önskar ta del av åtgärdsplan av 
förbättringsområden enligt PRO:s Äldrebarometer 2015. 

 

__________  
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