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Närvarolista Pensionärsrådet 

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

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 
 Monica Körner, PRO, ersättare 

Torsten Persson, SPF, ersättare 
 

  
  
Parti  
BP 
 
 

Carin Falck, 1:e vice ordförande socialnämnden  
 
Maria Danielsson, områdeschef  
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg 
Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 
Bengt Persson, Budget- och redovisningschef 
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Pe § 25    Sn 

Förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende 
färdtjänst och LSS-resor 
Socialnämnden beslutade 2016-05-19, § 50, bland annat att ge Vård och omsorg i uppdrag att 
ta fram förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor. 
Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde 2016-09-15. 

Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsstrateg Joakim Thuresson och budget och 
redovisningschef Bengt Persson ärendet. 

Det föreligger skrivelse avseende förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende 
färdtjänst och LSS-resor, daterad 2016-09-08. 

Förslag till beslut 

- att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning 
- att resor till och från daglig verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet 

enligt LSS bekostas av resenären enligt Skånetrafikens taxa för periodkort 
- att egenavgifter för färdtjänst förändras enligt förslag och antalet intervaller reduceras 

till 14 stycken, jämfört med 25 stycken idag 
- att införa avgift om 100 kr för färdtjänstkort samt för borttappat kort 
- att ingå avtal med Region Skåne gällande fria resor i kollektivtrafiken för 

färdtjänstberättigade 
 

Förslaget medför ändringar i Svedala kommuns författningssamlingar: 

2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 

2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets. 

Ändringarna samt erbjudande om fria resor inom kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade 
föreslås träda i kraft 2017-01-01.   

Pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande till kommunstyrelsen senast 2016-09-21 
avseende förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor.  

Tommy Rosenberg, PRO yrkar avslag på samtliga taxehöjningar i förslaget. 

Forts 
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Forts 

Pe § 25 

Eva-Britt Johansson, SPF yrkar att kortavgift endast tas ut när ett förlorat färdtjänstkort ersätts 
med ett nytt. 

Ordföranden framställer proposition på Tommy Rosenbergs förslag mot Eva-Britt Johanssons 
förslag och finner att pensionärsrådet röstar ja för Eva-Britt Johanssons förslag – att kortavgift 
endast tas ut när ett förlorat färdtjänstkort ersätts med ett nytt. 

Pensionärsrådet beslutar  
att föreslå kommunstyrelsen att kortavgift endast tas ut när ett förlorat färdtjänstkort ersätts 
med ett nytt, samt 

att för övrigt ställa sig bakom föreliggande förslag. 

__________  
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Sn § 26  Sn   

Förslag till höjning av matdistribution och matabonnemang 
Det föreligger förslag till höjning avseende matdistribution och matabonnemang, daterad 
2016-08-31. Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde 2016-09-15. 

Förslaget medför ändringar i Svedala kommuns författningssamling 2:09 Tillämpningsregler 
för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsstrateg Joakim Thuresson förslaget.  

Förslag till beslut  

- att avgiften för matdistribution höjs från 45 kr per portion (37 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) till 55 kr per portion (45 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar). 
 

- att avgiften för den mat som serveras på Stella, Furen och Juvelen höjs från 45 kr till 
55 kr/per portion (45 procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) som 
den enskilde betalar för via ett matabonnemang. 

 

Höjningarna föreslås börja gälla från 1 januari 2017.  

Pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande direkt till kommunstyrelsen senast 2016-09-
21 avseende förslaget.  

Tommy Rosenberg, PRO och Ann-Magret Albin PRO yrkar avslag på samtliga taxehöjningar i 
förslaget. 

Christer Hejdenberg, SPF yrkar att höjning av matdistribution och matabonnemang endast 
höjs med fem kronor till 50 kronor per portion. 

Ordföranden framställer proposition på Tommy Rosenbergs och Ann-Magret Albins förslag 
mot Christer Hejdenbergs förslag och finner att pensionärsrådet röstar ja för Christer 
Hejdenbers förslag att höjning av matdistribution och matabonnemang endast höjs med fem 
kronor till 50 kronor per portion.  

Pensionärsrådet beslutar  
att föreslå kommunstyrelsen att höjning av matdistribution och matabonnemang endast höjs 
med fem kronor till 50 kronor per portion. 

__________  
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