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Närvarolista Pensionärsrådet 

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

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

Bengt Alm, SPF, ersättare 
 Ann-Magreth Albin, PRO, ersättare 
 Ann-Christine Munoz, SKPF, ersättare 
Parti  
BP 
 
 

Carin Falck, 1:e vice ordförande socialnämnden  
 
Maria Danielsson, områdeschef  
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg 
Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 
Cecilia Wollmér, enhetschef Toftaägen 
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Pe § 18 Sn 16.114     

Information om Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 
2016-2018 
Vid dagens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Joakim Thuresson om Vård och omsorgs 
teknikutvecklingsplan 2016-2018. 
 
Beslut om att anta Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 2016-2018 togs i socialnämnden § 
53, 2016-05-19.  Socialnämnden beslöt även att behandla de ekonomiska konsekvenserna i 
samband med budgetprocessen de kommande åren. 

Teknikutvecklingsplanen omfattar redan genomförda insatser enligt följande: 

− Nyckelfri hemtjänst. 
− Övergång från analoga till digitala trygghetslarm i ordinärt boende.  
− Nationell patientöversikt (NPÖ). 
− Utveckling av e-tjänster. 
− Säker inloggning via SITHS-kort för utvalda personalgrupper. 

 
Teknikutvecklingsplanen för 2016 omfattar insatser enligt följande:  

− Fortsatt implementering av Nationell patientöversikt (NPÖ). 
− Delta i projekt med samordnad vårdplanering via videokonferens.  
− Mobil dokumentation för sjuksköterskor. 

 
Teknikutvecklingsplanen för 2017 omfattar insatser enligt följande:  

− Införa tekniska lösningar för ökad mobilitet inom hemtjänst.  
− Införa digital signering av läkemedel.  
− Införa försöksprojekt med nattillsyn via kamera i hemtjänsten. 
− Införa Äldres behov i centrum (ÄBIC). 
− Utreda tekniska lösningar som är anpassade för vård i ordinärt boende. 

 
Teknikutvecklingsplanen för 2018 omfattar insatser enligt följande: 

− Inköp av kognitiva hjälpmedel. Efter kartläggning kommer lämpliga kognitiva 
hjälpmedel att föreslås.  

 

Forts 
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Forts 
Pe § 18 
 
Planen för hela perioden 2016-2018 omfattar insatser enligt följande:  

− Ge tillgång till bredband på samtliga särskilda boenden.   
− Utreda möjligheter till utveckling av e-tjänster för medborgare. 

 
Teknikutveckling förutsätter ekonomiska medel.  

Kostnader för tekniska lösningar för 2016 täcks inom befintlig budgetram.  
Kostnader för tekniska lösningar omfattande insatser för 2017-2018 finns specificerade i 
föreliggande förslag.  
 
Att arbeta enligt föreslagen teknikutvecklingsplan innebär investeringskostnader och 
kostnader för drift och kan inte genomföras inom befintlig budgetram. Kostnader som är 
relaterade till denna plan bör därför ingå i budgetprocessen för 2017 och 2018.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

  



4(9) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 

Pe § 19  Sn 16.127  

Information om förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 
Beslut om att ställa sig bakom förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 avseende Vård och 
omsorg togs i socialnämnden, § 54, 2016-05-19. Socialnämnden beslöt även att påtala för 
kommunstyrelsen att planeringen för framtida särskilda boende ska påbörjas för att stå klart 
2021 samt att påtala behov av ytterligare trygghetsboende/alternativt boende. 

Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplan 2017-2026 är en sammanställning av respektive verksamhets 
redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på 
KAAB:s befolkningsprognos från mars 2015 och 2016. Exploateringsprogram Bostäder-
Industri 2016-2020 innehållande bostadsförsörjningsprogram, lagstiftning och de olika 
verksamheternas målsättningar. 

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad redogörelse för kommunens behov av nya 
lokaler och förändrade lokaler samt avveckling av lokaler under perioden. Sammanställnigen 
har gjorts genom intervjuer med verksamhetscheferna och inhämtande av data, storlek och 
hyra, från Svedalahem och Svedab. Planen behandlas först av respektive verksamhets 
nämnd för att därefter lämnas till kommunstyrelsen för behandling och beslut. Kommun-
styrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen innebär inte automatiskt beslut om start av och 
medel till projekten. Respektive nämnd har att tillse att projektet budgeteras och att begära 
anslag i sedvanlig ordning. 

Inledningsvis redovisas i planen de projekt som har eller kommer att färdigställas under 2016. 
Därefter redovias de projekt som upptogs i den Strategiska lokalförsörjningsplanen för 
Svedala kommun 2016-2026. I lokalförsörjningsplanen 2017-2026 anges idag kända större 
fastighetsprojekt under perioden 2017-2026 inkluderat projekt som redovisats i den 
Strategiska lokalförsörjningsplanen för Svedala kommun men inte påbörjats. 

Pensionärsrådet beslutar 
att ställa sig bakom socialnämnden beslut att påtala för kommunstyrelsen att planeringen för 
framtida särskilda boende ska påbörjas för att stå klart 2021 samt att påtala behov av 
ytterligare trygghetsboende/alternativt boende, 

att påtala att behovet av trygghetsboende/alternativt boende i Svedala och Bara samt i 
Klågerup utreds, samt 

att översända paragrafen till kommunstyrelsen.                                                                                                
___________  
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Pe § 20 Dnr Sn 15.226 

Information om förslag till Vård och omsorgsplan 2016-
2019  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 
avseende de delar som berör äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Planen presenterades för socialnämnden 2016-06-09, § 59. Socialnämnden beslutade att åter 
ta upp planen i augusti 2016 för beslut. Planen är kommunens plattform för arbetet med äldre, 
personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens målgrupper. Planen är 
ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för verksamheten. 

Vård och omsorgsplanen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens vård och 
omsorg utifrån framtida behov. Planen beskriver de områden som särskilt kommer att behöva 
beaktas i framtiden.  

Vård och omsorgsplanen är även ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för sitt 
arbete samt vägledning för vilka frågor som ska prioriteras.   

Vård och omsorgsplanen har utformats av Vård och omsorgs ledningsgrupp under ledning av 
socialchefen. Socialnämnden och pensionärsråd samt anhörigföreningarna har varit referens-
grupper. Ett 50-tal brukare, anhöriga, chefer och medarbetare och ledamöter i socialnämnden 
har deltagit i så kallade fokusgrupper om framtida vård och omsorg i Svedala kommun.   

Socialnämnden står inför utmaningar som innebär ökad omfattning av insatser, men som 
också kräver nytänkande, utveckling av kvalitetsarbetet och förmåga att använda kommunens 
resurser på ett effektivt sätt. 

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen för 2012-2015 som antogs i kommun-
fullmäktige 2012-03-13. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 21   

Vård och omsorg informerar  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Vård och omsorgs verksamhetsmål med indikatorer för 2016, sn § 43, 2016-04-21. 
Indikatorer avseende äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

o Medelvärde för nöjda besökare på dagcentraler (ska ej understiga 4 på en 
femgradig skala) 

o Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet 
o Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas. 
o Medelvärde för brukarens upplevelse av kvalitet på handläggningen (ska ej 

understiga 4 på en femgradig skala) 
o Skriftlig besvärshänvisning ska bifogas alla avslagsbeslut vid ansökan 

ekonomiskt bistånd 
- Yttrande över avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne, sn § 45, 2016-04-21. Socialnämnden ställde sig bakom att teckna 
avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 
För målgruppen de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov ska 
kommunerna och Region Skåne skapa gemensamma team som utför vård i den 
enskildes hemmiljö. Läkare från Region Skåne och den kommunala sjuksköterskan 
ska utgöra kärnan i det teambaserade arbetssättet. 

- Ekonomisk uppföljning 2016-04-30 för socialnämnden, sn § 50, 2016-05-19. Område 
Äldreomsorg inom Vård och omsorg ligger på plus efter 4 månader. Det finns ett minus 
på området färdtjänst efter 4 månader. Prognosen för färdtjänst för året är minus 1,5 
miljoner kronor. 

- Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på Solgården i Klågerup, sn § 56, 
2016-05-19. Socialnämnden gav Vård och omsorg i uppdrag att bereda motionen. 

- Trådlöst nätverk Holmagården, Solgården och Toftaängen samt Stella Nova.  Svedala 
kommuns IT-avdelning har påbörjat arbetet med att stärka upp det trådlösa nätverket 
på de särskilda boendena. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

_________  
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Pe § 22   

Skrivelser och meddelanden  
Socialnämnden 

- Socialnämndens protokoll 2016-04-21 
- Socialnämndens protokoll 2016-05-19 

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

Kommunfullmäktige 

- Kf § 67, ks § 92, Instiftande av ett ”äldrepris” i Svedala kommun 

Socialstyrelsen 

- Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor, 2016-05-03 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________  
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Pe § 23   

Övriga frågor – Inköp hemtjänst  
PRO Svedala lyfter fråga om inköp hemtjänst – om det som brukare i Svedala tätort går att 
välja vilken affär som man önskar få handlat i.  

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att brukaren har möjlighet att välja en av de 
affärer som ligger närmast bostaden. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Pe § 24   

Avslutning  
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän samt önskar alla en skön sommar. 

Vice ordförande tackar ordförande och önskar honom en skön sommar. 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

__________  
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