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Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Underskrift sekreterare  

 Ingrid Kjellberg 

Underskrift ordförande  

 Björn Jönsson 

Utses att justera Eva-Britt Johansson  

Justeringsdatum 2016-03-31 

Justerande     

  Eva-Britt Johansson   
     

Anslag/Bevis 
Organ Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2016-03-23 

Datum för anslagsuppsättande 2016-04-05 

Datum för anslagsnedtagande 2016-04-22 

Protokollets förvaringsplats Socialnämnden, Vård och omsorg 

Underskrift  

 Ingrid Kjellberg 
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Närvarolista Pensionärsrådet 

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

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 
 Monica Körner, PRO, ersättare 
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
  
Parti  
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande socialnämnden 

 
Maria Danielsson, områdeschef  
Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 

 

 

  



2(4) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-23 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Pe § 8 Dnr Sn 15.226 

Vård och omsorgsplan 2016-2019, presentation av 
fokusgruppen ”Äldreomsorg och Hälso- och sjukvårds” 
resultat 
För närvarande pågår arbetet med framtagande av en ny Vård och omsorgsplan 2016-2019. 
En tidplan för genomförandet är framtagen. 

I december 2015 genomfördes tre fokusgrupper inom Vård och omsorg. Deltagare i respektive 
fokusgrupp var brukare, medarbetare, förtroendevalda och tjänstemän. Syftet var att lyfta fram 
viktiga delar i en särskild frågeställning och var ett enkelt sätt för dialog och delaktighet. 
Respektive träff tog tre timmar i anspråk och antalet deltagare i fokusgrupp var mellan 12 och 
16 personer. Resultatet ska användas i framför allt avsnittet prioriterade områden i den nya 
planen. 

En av fokusgrupperna var ”Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård” med frågeställningen ”Vad 
kännetecknar en bra äldreomsorg i Svedala kommun?  

De tre fokusgruppernas resultat presenterades vid socialnämndens sammanträde 2016-03-17, 
§ 28. Därefter togs det i respektive kontaktpolitikergrupp tillsammans med områdeschef fram 
prioriterade områden.  

Enligt tidplanen för Vård och omsorgsplan 2016-2019 ombeds pensionärsrådet att yttra sig till 
Vård och omsorg/socialnämnden senast 2016-04-11 om framtagande av prioriterade områden 
inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Presentation av förslag till ny Vård och 
omsorgsplan 2016-2019 kommer att ges vid pensionärsrådets sammanträde 2016-04-28. 

Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om resultatet av 
fokusgrupp ”Äldreomsorgs och Hälso- och sjukvård”. Resultatet från fokusgrupp för 
Äldreomsorgs arbete innehöll cirka 90 punkter, rangordning har gjorts och det redovisades för 
de 10 punkterna med högst resultat utifrån frågan ”Vad kännetecknar en bra äldreomsorg i 
Svedala kommun”.  

Pensionärsrådet föreslår att en arbetsgrupp bildas bestående av Britt Andersson, PRO 
Svedala (sammankallande), Ann-Magreth Albin, PRO Bara, Marianne Göransson, SKPF och 
Eva-Britt Johansson, SPF som lämnar pensionärsrådets synpunkter och svar på prioriterade 
områden till Vård och omsorgsplanen 2016-2019, senast 2016-04-11 till Vård och 
omsorg/socialnämnden. Till sitt förfogande får arbetsgruppen dokumentet ”Resultat från 
fokusgrupp för Äldreomsorg” samt den tidigare Vård och omsorgsplanen 2011-2015. 

Forts 
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Forts 

Pe § 8 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse en arbetsgrupp bestående av Britt Andersson, PRO Svedala (sammankallande), Ann-
Magreth Albin, PRO Bara, Marianne Göransson, SKPF, och Eva-Britt Johansson SPF,  

att arbetsgruppen lämnar pensionärsrådets synpunkter och svar på prioriterade områden till 
Vård och omsorgsplanen 2016-2019, senast 2016-04-11 till Vård och omsorg/ socialnämnden, 
samt 

att redovisning sker vid nästa sammanträde i pensionärsrådet 2016-04-28. 

__________  
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Pe § 9  

Övriga frågor – kollektivtrafik busslinje 165 och 141 
Pensionärsrådet lyfter frågor om kollektivtrafik Svedala-Trelleborg busslinje 165 och 
kollektivtrafik Malmö-Svedala busslinje 141. 

Busslinje 165 stannar inte längre vid Trelleborgs lasarett, utan går till den nya stationen i 
Trelleborg. Därifrån får passagerare antingen gå eller ta en stadsbuss för att komma till 
Trelleborgs lasarett. 

Önskemål från pensionärsrådet är att busslinje 165 tur ändras att gå via Trelleborgs lasarett. 

Busslinje 141 från Malmö, vissa turer, t ex vid 17-tiden tycks har sin ändhållplats vid gamla 
Centralskolan, Långgatan. Ibland låter vissa chaufförer samtliga passagerare gå av på denna 
hållplats för att sedan skylta om bussen till 140 och köra ringlinjen i Svedala med tom buss.  

Önskemål från pensionärsrådet är att samtliga busslinje 141:s turer inkluderar möjligheten till 
att åka ringlinje i Svedala tätort, även i de fall då bussen är omskyltad. 

Pensionärsrådet beslutar 
att överlämna ovanstående önskemål och synpunkter till kanslienheten, kommunledningen. 

__________  
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