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Plats och tid Kommunhuset Torup 
2015-12-10, kl 13:30-15:00 

Paragrafer 51-58 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Underskrift sekreterare  

 Ingrid Kjellberg 

Underskrift ordförande  

 Björn Jönsson 

Utses att justera Marianne Göransson  

Justeringsdatum 2015-12-17 

Justerande     

  Marianne Göransson   
     

Anslag/Bevis 
Organ Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2015-12-10 

Datum för anslagsuppsättande 2015-12-18 

Datum för anslagsnedtagande 2016-01-15 

Protokollets förvaringsplats Socialnämnden, Vård och omsorg 

Underskrift  

 Ingrid Kjellberg 

 

     

    Utdragsbestyrkande 
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista Pensionärsrådet 

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

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn  Namn 
PRO Monica Körner PRO Ann-Magreth Albin 
SPF Bengt Alm SPF Torsten Persson 
SKPF Ann-Christine Munoz Sekr  Ingrid Kjellberg 
M Per Mattsson sn ordf Områdeschef  Maria Danielsson 
Avgiftshandl Maria Olsson § 51   
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Pe § 51 Dnr Sn 15.22 

Information om Svedala kommuns avgiftssystem för 
äldreomsorg 
Vid pensionärsrådets sammanträde 2015-10-29 pe § 45 beslutade pensionärsrådet att 
framföra till Vård och omsorg att pensionärsrådet önskar en generell genomgång av Svedala 
kommuns avgiftssystem för äldreomsorgen vid sitt sammanträde 2015-12-10, samt att bjuda 
in kommunens avgiftshandläggare till sammanträdet. 

Vid dagens sammanträde informerar kommunens avgiftshandläggare Maria Olsson om 
Svedala kommuns avgiftssystem.  

En broschyr angående avgifter är framtagen ”Avgifter för insatser Vård och omsorg från 1 
oktober 2015”. Reglerna finns i sin helhet på kommunens webbsida i Svedala kommuns 
Författningssamling 2:09 ”Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård”, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16 § 116.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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 Pe § 52 

Information från – Möte 2015-11-20 om uppföljning av 
färdtjänstavtalet  
Pensionärsrådet anhöll 2013-10-10 till kommunstyrelsen om att representanter från 
pensionärsrådet önskar delta vid uppföljningsmötena om färdtjänst. Kommunstyrelsen beslöt 
2013-11-18 § 281 att meddela pensionärsrådet att uppföljning 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 2015-11-20. Vård och omsorg fick i 
uppdrag att lämna rapport på pensionärsrådets nästa möte om frågor berörande färstjänsten 
som tagits upp på mötet. 

Nästa uppföljningsmöte kommer att vara 2016-05-13. 

Vid dagens sammanträdes ger områdeschef Maria Danielsson information från mötet 2015-
11-20. Minnesanteckningarna från mötet kommer att biläggas under skrivelser och 
meddelanden vid pensionärsrådets nästa sammanträde. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 

Pe § 53 

Tid och plats för pensionärsrådets sammanträden 2016 
samt pensionärsrådets beredningsmöten för 2016 
Det föreligger förslag till pensionärsrådets sammanträdesdagar torsdagar med start klockan 
13:30 enligt följande:  

Månad Datum  Lokal   
Februari 25 Sjödiken   
April 28 Sjödiken   
Juni 16 Torup   
Oktober 27 Sjödiken   
December   8 Torup   
 
Det föreligger förslag till pensionärsrådets beredningsmöte onsdagar med start klockan 9:00 
enligt följande: 

Månad Datum  Lokal 
Februari 10 Lindholmen 
April 13 Lindholmen 
Juni 1 Lindholmen 
Oktober 12 Lindholmen 
November   23 Lindholmen 
 

Pensionärsrådet  beslutar 
att fastställa tid och plats för pensionärsrådet sammanträde 2016 enligt förslag samt 

att fastställa tid och plats för pensionärsrådets beredningsmöten 2016 enligt förslag. 

__________  
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Pe § 54 

Redovisning av 2015 års kvalitetsuppföljning inom Vård 
och omsorg, äldreomsorg 
Vid dagens sammanträde redovisar områdeschef Maria Danielsson resultatet av genomförd 
kvalitetsuppföljning inom Vård och omsorg, äldreomsorg, i oktober 2015. Resultatet för varje 
område kommer att bli föremål för analys och olika förbättringsområden kommer att tas fram. 

Kvalitetsuppföljningen omfattade såsom tidigare anhöriga, brukare och medarbetare.  

Resultatet kommer att finnas på anslagstavlor inom Vård och omsorg och på Svedala 
kommuns webbplats i slutet av december 2015. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 55 

Socialstyrelsens äldreundersökning ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen?” 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om resultatet från 
Socialstyrelsens äldreundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 2015  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell undersökning där äldre över 65 år som 
har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får.  

Länk till socialstyrelsens olika undersökningar finns på kommunens webbsida under vård och 
omsorg/kvalitet/öppna jämförelser.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 56 

Vård och omsorg informerar 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avsluta ärendet ”Tillsyn av 
avvikelsehantering vid särskilda boendet Solgården”, sn § 102, 2015-11-05. 

- Höjning av ekonomisk ersättning inom Hemtjänstvalet för 2016, sn § 103, 2015-11-05. 
- Information om Toftängen och lägesrapport över projektet utbyggnad av Toftaängen 
- Bygg- och miljönämndens tillsynsprojekt - vårdboende 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 57 

Skrivelser och meddelanden 
Vård och omsorg 

- Socialnämndens protokoll 2015-11-05 

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

- Broschyr ”Avgifter för insatser Vård och omsorg från 1 oktober 2015” 

Kommunstyrelsen 

- Ks § 224 Socialnämnden; handlingsplan för att få ekonomin i balans under 2015 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 137 Ks § 222 Ändring av taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 
- Kf § 139 Ks § 225 Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård 

Bygg och miljönämnden 

- Tillsynsprojekt – vårdboende 2015-11-02 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 58 

Avslutning 
Ordförande Björn Jönsson tackar för det gångna året och önskar pensionärsrådet och 
kommunens tjänstemän samt adjungerad från socialnämnden God Jul och ett Gott Nytt År. 

Vice ordförande Christer Hejdenberg önskar ordföranden det samma. 

__________   
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