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Närvarolista Pensionärsrådet 

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

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn   
 Monica Körner, PRO, ers   
 Ann-Magreth Albin, PRO, ers   
 Torsten Persson, SPF, ers   
 Ann-Christine Munoz, SKPF, ers   
BP Carin Falck, 1:e vice ordf sn 

 
Maria Danielsson, områdeschef  
Ingrid Kjellberg, administrator 
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Pe § 1 Dnr Sn 15.22 

Bokslut 2015 
Kommunförvaltningen har upprättad bokslut för 2015. ”Årsredovisning Vård och omsorg 2015” 
ingår i bokslut för 2015. 

Socialnämnden beslutade 2016-01-21, § 9, att genomföra så kallad bokslutshearing avseende 
verksamhetsberättelserna för 2015 vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18. 

Områdeschef Maria Danielsson redogör för ”Årsredovisning 2015 Äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård”.  

Årsredovisningen för Vård och omsorg totalt är för 2015, minus 1 271 tkr, jämfört med 2014 
års siffror med minus 13 419 tkr. Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 2015 redovisar ett plus 
på 1 444 tkr. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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 Pe § 2 Dnr sn 15.146 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2015 och information om 
stimulansmedel 2016 
Vid sammanträde 2015-10-29, § 44 fick pensionärsrådet information om stimulansmedel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen. För 2015 erhöll Svedala kommun stimulansmedel med 
1,4 miljoner kronor. Vid dagens sammanträde föreligger ”Återrapportering för stimulansmedel 
för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015”. Områdeschef Maria Danielsson informerar 
om återrapporten. 
 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat 1 990 000 000 kronor till kommunerna. 
Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. Svedala 
kommun har i egenskap för sin verksamhet rekvirerat medel enligt fördelningsnyckel.  
 
Svedala kommun har erhållit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 
3,0 miljoner kronor/år för 2016-2018.  
 
Socialnämnden har på sitt sammanträde 2016-02-18 tagit ställning till hur medlen ska 
disponeras enligt följande: 
 
Den ökad bemanning fördelas enligt följande: 

- Hemtjänst: 2,0 årsarbetare fördelat på de olika hemtjänstgrupperna (ökad 
sysselsättningsgrad för befintliga undersköterskor) 

- Holmagården: 1,75 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud) 
- Toftaängen: 0,75 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud) 
- Stella: 1 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud) 
- Solgården: 2,25 årsarbetare (förstärkning av undersköterskor kvällstid och ökat 

aktivitetsutbud) 
- Rehabilitering: 0,75 årsarbetare (kvalitetsregister) 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 3 

Vård och omsorg informerar 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Vårdförbundets Förbättringsstipendium - Solgården uppmärksammades vid årets 
Kvalitetsmässa i Göteborg då Vårdförbundets Förbättringsstipendium delades ut. 
Solgården har genomfört ett projekt för att säkerställa att nattfastan inte är för lång för 
brukaren. 

- Lägesrapport Toftaängens utbyggnad - Allt fortskrider enligt planeringen. 
- Landskronamodellen - Områdeschef och biståndshandläggare genomförde 2015-11-

13 ett studiebesök i Landskrona för att få information om Landskronamodellen som 
innebär block-/nivåsystem och verkställighet inom hemvården. Vid dagens 
sammanträde ges en föredragning av Landskronamodellens principer. Utifrån 
studiebesöket har en arbetsgrupp bildats inom Vård och omsorg bestående av 
områdeschef, biståndshandläggare och enhetschef.  

- Förändrad tjänstemannaorganisation 2016-03-01 - Information om förändring i Vård 
och omsorgs tjänstemannaorganisation 2016-03-01 sn § 115, 2015-12-10. 
Organisationsschema - verksamhetsområde Vård och omsorg gällande från 1 mars 
2016 föreligger.  

- Övriga frågor – Sopsortering/återvinningsstation i Svedala centrum, pe § 36, 2015-09-
17. Fråga skickad 2016-02-10 till Avfallsenheten om pågående utredning. – inget svar 
har erhållits från Avfallsenheten vid dagens sammanträde. 

- Övriga frågor – Brickvagnar på Holmagårdens restaurang, pe § 35 2015-09-17. Fråga 
skickad 2016-02-10 till Serviceenheten om pågående utredning – inget svar har 
erhållits från Serviceenheten vid dagens sammanträde. 

- Hjälpmedlet utomhusramp (utifrån fråga från PRO Svedala). Kommunen har ingen 
återställningsskyldighet när hjälpmedlet utomhusramp inte längre behövs. Kontakt ska 
dock tas med den tjänsteman som tillstyrkt behovet för eventuell återvinning. 

- Särskilt boende platser och korttidsplatser - På begäran vid dagens sammanträde ger 
områdeschefen information om läget inom särskilt boende vad gäller placeringar samt 
vad gäller korttidsplatser. De senaste två månaderna har det uppkommit ett ökat 
behov av platser inom särskilt boende. Det är ännu för tidigt att utifrån detta planera 
någon utökning. Toftaängens utbyggnad kommer att stå klar vid årsskiftet med 8 nya 
platser inom särskilt boende. Under 2015 har en del tomma platser inom särskilt 
boende använts till korttidsplatser. Om trenden kvarstår med ökat behov av antalet 
korttidsplatser kan antalet korttidsplatser behöva utökas från dagens 8 platser. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Pe § 4 

Skrivelser och meddelanden 
Vård och omsorg 

- Socialnämndens protokoll 2015-12-10 
- Socialnämndens protokoll 2016-01-21 

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

Socialstyrelsen 

- Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshinders-
omsorgen, 2016-02-04, sn 16.30 

- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, sn 15.146 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 5 

Extra sammanträde för pensionärsrådet 2016-03-23  
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till extra pensionärsråd onsdag 23 mars kl 13:30, 
lokal Torup. Detta med anledning av pensionärsrådets roll som remissinstans vid framtagande 
av ny Vård och omsorgsplan 2016-2019. 

Pensionärsrådet beslutar 
att anta föreliggande förslag till extra sammanträde för pensionärsrådet. 

__________  
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Pe § 6 

 

Information från pensionärsorganisationerna 
PRO Bara informerar om ett företag som återvinner hjälpmedel som hissar.  

PRO Svedala informerar om kommande planering av upphandling av färdtjänst. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 7 

 

Övrig fråga - om särskilt boende 
PRO Bara lyfter fråga om vårdanalys av hur länge brukare i genomsnitt bor på särskilt boende 
i Svedala kommun, med jämförelse att tiden blir allt kortare i landet med omkring 5 månaders 
boendetid. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att brukarna i genomsnitt bor 8 månader på 
särskilt boende i Svedala kommun och att inga platser inom särskilt boende lagts ner, vilket 
gjorts i många andra kommuner.  Nya domar i Förvaltningsrätten ger också riktlinjer om att 
hänsyn ska tas till den sociala situationen vid biståndsbedömning av beviljande av särskilt 
boende. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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