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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-04-28 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn 
Christer Hejdenberg, SPF, ordförande 
Monica Körner, PRO, ersättare  
Britt Andersson, PRO 
Christer Sjöström, PRO 
Tommy Rosenberg, PRO 
Karl-Axel Persson, SPF 
Eva-Britt Johansson, SPF 
Marianne Göransson, SKPF 
Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 
 Torsten Persson, SPF, ersättare 

Bengt Alm, SPF, ersättare 
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
  
Parti  
BP 
 
M 

Carin Falck, 1:e vice ordförande socialnämnden §§ 
10-11 
Per Mattsson, ordförande socialnämnden 
 
Maria Danielsson, områdeschef  
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, sekreterare 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§  
10-11 
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Pe § 10 Sn 16.86    

Information om Kvalitetsbokslut 2015 Vård och omsorg 
Vid dagens sammanträde redogör Kvalitetsstrateg Joakim Thuresson för kvalitetsbokslut i de 
delar som berör Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 

Det föreligger ”Kvalitetsbokslut 2015 Vård och omsorg”. 

Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och omsorgs 
verksamheter. 

Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattat vis redovisa stora delar av det 
kvalitetsarbete som genomförts under 2015 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller 
de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2014. 

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i sin helhet 
under Vård och omsorg/Kvalitet på www.svedala.se och i 2015 års verksamhetsberättelser för 
respektive område. 

Kvalitetsbokslut 2015 godkändes av socialnämnden vid deras sammanträde 2016-03-17, sn § 
28 och socialnämnden beslöt att överlämna Kvalitetsbokslut 2015 till kommunfullmäktige för 
information. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

___________  

  

http://www.svedala.se/
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Pe § 11  Sn 16.88 

Information om Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
2015 samt Patientnämndens årsberättelse 2015 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson” redogör för kommunens 
”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015” samt ”Patientnämndens årsberättelse 2015”. 

Det föreligger ”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015” samt ”Patientnämndens 
årsberättelse 2015”. 

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt denna lag ska 
vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 
Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och omfatta föregående kalenderår.  

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens patientsäkerhets-
arbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra tillsyn av verksamheten.  

En del i Patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering. Under 2015 
registrerades total 1 387 avvikelser, varav 825 var fallavvikelser. Antalet övriga avvikelser var 
562, varav 470 avsåg läkemedelshantering.  

Under 2015 förekom 1 Lex Maria-anmälan.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Pe § 12 Dnr Sn 15.226 

Vård och omsorgsplan 2016-2019, pensionärsrådets 
yttrande avseende prioriterade områden inom Äldreomsorg 
och Hälso- och sjukvård 
Arbetet med att ta fram en ny Vård och omsorgsplan 2016-2019 fortsätter. 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. 
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 ombads pensionärsrådet att yttra sig till 
Vård och omsorg/socialnämnden senast 2016-04-11 om framtagande av prioriterade områden 
inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård.  

Vid pensionärsrådets sammanträde 2016-03-23 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 föreslog att en arbetsgrupp bildades 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 fick arbetsgruppen dokumentet ”Resultat från 
fokusgrupp för Äldreomsorg” samt den tidigare Vård och omsorgsplanen 2011-2015. 

 

Forts 
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Forts 

Pe § 12 

Vid dagens sammanträde föreligger ”Pensionärsrådets yttrande avseende Vård och 
omsorgsplan 2016-2019, framtagande av prioriterade områden inom Äldreomsorg och Hälso- 
och sjukvård”, daterat 2016-04-05. 

Vid dagens sammanträde revideras pensionärsrådets yttrande, daterat 2016-04-28. 

Pensionärsrådet beslutar 
att avge yttrande angående Vård och omsorgsplanen i enlighet med arbetsgruppens 
reviderade förslag till socialnämnden.  

__________  
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Pe § 13                                                                                       Sn 15.222 

Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016  
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning 
av avgifter inom äldreomsorgen som kommunerna får ta.  

Lagändringen syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med 219 kronor per 
månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.  
 
Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Anslaget i den 
kommunalekonomiska utjämningen minskas med motsvarande summa.  

Beslutat innebär en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 
sjukvård. Det regleras som en ändring i socialtjänstförordningen. Lagändringen träder i kraft 
den 1 juli 2016. 

Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes 
avgifter får: 
 

− för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 
 

− för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet. Denna förändring gäller ej Svedala kommun då boende på särskilt 
boende har egna hyreskonstrakt.  

 
Idag är högkostnadsskyddet 1 772 kronor per månad och från och med 1 juli 2016 kommer 
högkostnadsskyddet vara 1 991 kronor.  
 
De som idag har ett avgiftsutrymme som är lägre än 1 772 kronor påverkas inte av det höjda 
högkostnadsskyddet.  
 
Socialnämnden beslutade sn § 31, 2016-03-17, att föreslå att kommunfullmäktige i Svedala 
kommun ska följa lagändringen om höjt nationellt avgiftstak inom äldreomsorg 2016-07-01 
enligt riksdagens beslut om ändring i 8 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453). 
 
Enligt framtagen plan ”Ärendegång – Höjt avgiftstag inom äldreomsorg 1 juli 2016” kan 
pensionärsrådet lämna yttrande i ärendet till kommunstyrelsen senast 2016-05-04. 
 
Forts 
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Forts 
 
Pe § 13 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att inte erinra något gällande socialnämndens beslut sn § 31, 2016-03-17 samt 

att överlämna paragrafen till kommunstyrelsen. 

__________  
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Pe § 14                                                                                 Sn 15.224 

Förslag att instifta ett ”Äldrepris” I Svedala kommun  
Vid dagens sammanträde föreligger svar från socialnämnden, sn § 34, 2016-03-17, om 
pensionärsrådets förslag, pe § 49, 2015-10-29, att det instiftas ett ”Äldrepris” i Svedala 
kommun.  

Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom framtaget förslag till ”Bestämmelser för Svedala 
kommuns ”Äldrepris” som kommer att ingå i Svedala kommuns författningssamling (Ffs 1: 
Bestämmelser och riktlinjer). Socialnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till bestämmelser för Svedala kommuns ”Äldrepris” samt att översända 
beslutet till pensionärsrådet. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

_________  
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Pe § 15  Sn 16.58, Ks 16.116 

Upphandling av färdtjänstresor och skolskjuts av särskilda 
skäl  
Vid dagens sammanträde informerar pensionärsrådets ordförande från samrådsmötet med 
kommunstyrelsens politiska grupp för upphandling av färdtjänst och pensionärsrådets 
ordförande och vice ordförande. Minnesanteckningar från 2016-02-18 Upphandling av 
färdtjänst – samråd med Pensionärsrådet föreligger. 

Pensionärsrådets företrädare framförde följande synpunkter på sammanträdet 2016-02-18: 

- att de har inga synpunkter på redovisat upphandlingsförfarande 
- att vid resa som inte är sjukresa så ska färdtjänst användas, om sådant tillstånd finns 
- att de villkor som gäller för den som beviljats färdtjänst även ska ingå i 

förfrågningsunderlaget så att det finns en överensstämmelse 
- att krav på entreprenör ska omfatta användande av trappklättrare. 

Enligt protokollsutdrag från kommunstyrelsen, ks § 69, 2016-03-29 framgår det att 
socialnämndens ordförande har informerat om att socialnämnden kommer dels att genomföra 
en utvärdering av färdtjänsten med enkät till brukarna i september 2016, dels att ånyo 
behandla frågan om att de som har beviljats färdtjänst också ska kunna åka gratis med 
kollektivtrafiken. Idag erhåller de en rabatt på 30 % på ordinarie pris med Jojo Servicekort. 

Kommunstyrelsen beslutade, ks § 69, 2016-03-29 enligt följande: 

- att upphandling av färdtjänst och särskilda skoltransporter görs på en avtalstid om 2 år 
från och med den 1 februari 2017, då nuvarande avtal löper ut 2017-01-31, med 
möjlighet till förlängning i 1 år, varvid det eventuellt kan bli aktuellt att enbart förlänga 
avtalet i den del som avser särskilda skoltransporter, 

- att kanslienheten utreder och undersöker möjligheten att träffa avtal med 
Skånetrafiken om utförande av färdtjänst inklusive legitimering efter den nu nämnda 
avtalstiden, det vill säga från och med 1 februari 2019, inklusive arbetsrättsliga frågor,  

- att upphandling görs enligt samma modell som använts för nuvarande avtal med fast 
pris per km och utvärdering baserat på 60 % anbudspris och 40 % kvalitet, 

- att vid samresande ska vinsten delas med kommunen, 
- att i förfrågningsunderlaget och avtal med entreprenör ska anges att vid användning av 

specialfordon, så sådant fordon inte behövs, ska taxa för personatransport tillämpas,  
- att förfrågningsunderlaget ska godkännas av den politiska gruppen senast i juni 2016 

innan det skickas ut på anbud, 

Forts 
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Forts 

Pe § 15 

- att ge kanslienheten och upphandlingsstrategen i uppdrag att genomföra upphandling, 
i enlighet med nämnda riktlinjer ovan, av transporter och beställningscentral för 
färdtjänst och skolskjuts av särskilda skäl med en avtalstid på 2 (två) år med möjlighet 
till 1 (ett) års förlängning och enligt samma modell som använts för nuvarande avtal 
med fast pris per km och utvärdring baserat på 60 % anbudspris och 40 % kvalitet, 
samt 

- att kommunstyrelsen ska anta anbudet på färdtjänst och särskilda skoltransporter i 
september 2016 enligt upprättad tidplan. 

Pensionärsrådet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att i förfrågningsunderlaget säkerställa att det finns krav på att 
färdtjänstleverantören ska kunna tillhandahålla och använda trappklättrare vid behov. 

__________   
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Pe § 16   

Vård och omsorg informerar  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Lägesrapport Toftaängens utbyggnad. Arbetet fortskrider enligt plan. Vid 
pensionärsrådets nästa sammanträde i juni kommer studiebesök på det nya boendet 
att genomföras.  

- Lägesrapport äldreomsorgen. För närvarande är det lång kö för plats på särskilt 
boende. Kösituationen har bidragit till ökad belastning på hemtjänst och korttidsplatser. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Pe § 17   

Skrivelser och meddelanden  
Socialnämnden 

- Sn § 31, 2016-03-17, Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016 
- Ärendegång – Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016 
- Sn § 34, 2016-03-17, Förslag att instifta ett ”Äldrepris” i Svedala kommun 
- Förslag till ”Bestämmelser för Svedala kommuns Äldrepris”, skrivelse daterad 2016-

03-09 
- Kvalitetsbokslut 2015 
- Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015 
- Socialnämndens protokoll 2016-02- 18 
- Socialnämndens protokoll 2016-03-17 

(Socialnämndens protokoll är endast utskickade till utsedda representanter från 
pensionärs- organisationerna, enligt beslut pe § 40, 2015-09-17). 

Kommunstyrelsen 

- Minnesanteckningar 2016-02-18 Upphandling av färdtjänst – samråd med 
Pensionärsrådet 

- Ks § 69, 2016-03-29, Upphandling av färdtjänstresor och skolskjuts av särskilda skäl 

Anhörigas riksförbund 

- Anhörigriksdagen 2016 10-11 maj i Varberg (sista anmälan 27 april). 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

_________  
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