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Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn 
Björn Jönsson, PRO, ordförande 
Britt Andersson, PRO  
Christer Sjöström, PRO  
Ann-Magreth Albin, ersättare, PRO 
Karl-Axel Persson, SPF 
Eva-Britt Johansson, SPF 
Christer Hejdenberg, SPF, vice ordförande 
Lena Gustafsson, SKPF 
Marianne Göransson, SKPF, justerare 
 

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
 Namn 

Monica Körner, PRO, ersättare 
Torsten Persson, SPF, ersättare 
 

S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande socialnämnden 
  
 
 

 
Maria Danielsson, områdeschef Vård och omsorg 
Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 
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Pe § 22  

Information om projekt Kompis Sverige i Svedala  
Vid dagens sammanträde är Linnea Håkansson, projektledare för Kompis Sverige i Svedala, 
inbjuden för att informerar om den ideella föreningen Kompis Sverige.  

Föreningen Kompis Sverige matchar nya svenskar i Svedala med etablerade för att skapa 
kompispar. Detta för att främja integrationen och ett mer hållbart samhälle Föreningen har ett 
samarbete med Svedala kommun sedan 2016-09-01. De paren som hittills matchats i Svedala 
har setts och bland annat lagat mat ihop, gått promenader och umgåtts familjevis. Det finns 
många nya svenskar som väntar på att få en kompis men det går lite trögt med att få in 
etablerade svenskar. Därför försöker föreningen att synas och presentera verksamheten i flera 
forum i Svedala. 

Vem kan delta? – Alla som är över 16 år och intresserade av att lära känna nya människor. 
Som etablerad svensk är du en person som pratar flytande svenska. Som ny svensk vill du 
förbättra din svenska och lära dig mer om samhället. 

Kompis Sverige fungerar enligt följande. 

1. Intervjuer – Man fyller i ett formulär eller boka en tid för intervju på Kompis Sveriges 
hemsida. 

2. Matchning – Kompis Sverige matchar efter intresse, yrke, familjekonstellation och/eller 
önskemål. 

3. Kompisträff – Du och din kompis träffas första gången tillsammans med någon av 
projektledarna (Linnea eller Amanda) för Kompis Sverige i Svedala, förslagsvis på 
något av biblioteken i Svedala kommun. Om allt känns bra byter ni kontaktuppgifter 
med varandra. Därefter bestämmer ni själva när ni vill ses och vad ni vill göra.  

4. Uppföljning – Under programmets gång sker uppföljning för att höra om allt känns bra 
och för att ta del av dina tankar kring verksamheten. Kompis Sverige finns tillgängliga 
för dig och din kompis om ni undrar över något. 

Kontakt: www.kompissverige.se skane@kompissverige.se FB: kompissverigeskane  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

  

http://www.kompissverige.se/
mailto:skane@kompissverige.se
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Pe § 23  
 

Information från möte 2017-03-09 om uppföljning av 
färdtjänstavtalet  
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om mötet 2017-03-09 om 
uppföljning av färdtjänstavtalet. Närvarande vid mötet var tjänstemän från Svedala kommun 
samt representanter från Vellinge Taxi.  

Lägesrapport ges om den pågående överklagan/överprövningen vad gäller färdtjänstavtalet. 
Ett tillfälligt avtal är tecknat med Vellinge Taxi för att utföra uppdraget inom färdtjänst och 
skolskjuts av särskilda skäl. 

Nästa uppföljningsmöte är preliminärt bokat till 2017-09-01. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

  



4(11) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2017-06-20 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Pe § 24  

Information från Referensrådet för tillgänglighetsfrågors 
sammanträde 2017-05-10  
Vid dagens sammanträde lämnar pensionärsrådets representanter information från 
Referensrådets för tillgänglighetsfrågors sammanträde 2017-05-10.  

Det var det andra sammanträdet för rådet där man bland annat diskuterade tillgänglighet vid 
nybyggnation, tillgänglighet i trafikmiljö samt tillgänglighet på webben.  

Ny träff planeras om några månader. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 25                                                                                             Sn 16.229  

Framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun  
2014 fanns det en arbetsgrupp med representanter från dåvarande beredningen för vård och 
omsorg, pensionärsrådet samt tjänstemän från Miljö och teknik och Vård och omsorg. I 
arbetsgruppen ingick tre ledamöter från beredningen för vård och omsorg, två ledamöter från 
pensionärsrådet, en tjänsteman från Miljö och teknik samt tre tjänstemän från Vård och 
omsorg. 

Pensionärsrådet beslutade 2016-10-27, § 31, att föreslå socialnämnden att på nytt starta upp 
en arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun med uppdrag att ta 
fram en plan för olika boendeformer för äldre. 

Socialnämnden beslutade 2016-12-19 § 111 att på nytt starta upp en arbetsgrupp för framtida 
boendeformer för äldre i Svedala kommun. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-04-27, § 45 beslutades följande representanter att 
ingå i arbetsgruppen Framtida boende former för äldre i Svedala kommun: 

• Socialnämnden, Per Mattsson (M), Torbjörn Sköld (S), Ingrid Pedersen (SD) 
• Pensionärsrådet: Eva-Britt Johansson (SPF), Ann-Magreth Albin (PRO Bara), Björn 

Jönsson (PRO Svedala) 
• Vård och omsorg: Anna Borgius, socialchef, Maria Danielsson, områdeschef, Moa 

Blom, verksamhetsstrateg 
• Miljö och teknik: Micael Holm, lokalstrateg, Fredrik Lövkvist, teknisk chef 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att arbetsgruppen Framtida boendeformer för 
äldre i Svedala har haft sitt första möte med fokus på boende mellan trygghetsboende och 
särskilt boende.  

Vård och omsorgs tjänstemän har fått uppdraget att göra en omvärldsanalys vad gäller andra 
kommuners olika typer av boende. 

Vidare ger områdeschefen nulägesinformation om platssituationen på särskilt boende i 
Svedala kommun. 

Pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 26  
  

Vård och omsorg informerar  
Områdeschef Maria Danielsson informerar om: 

- Lokalförsörjningsplan 2018-2027, sn 2014-04-27, § 44. Lokalförsörjningsplanen syftar 
till att ge en samlad redogörelse för kommunens behov av nya lokal och förändrade 
lokaler samt avveckling av lokaler under perioden.  
 
Vad gäller område Vård och omsorg, äldreomsorg, framkommer följande: ”Enligt den 
demografiska utvecklingen och dagens konsumtionsmönster kommer behov av platser 
i särskilt boende att öka successivt. Alternativa boendeformer i form av seniorboende 
och trygghetsboende med flera alternativa boendeformer kommer även att vara 
nödvändiga för att tillgodose framtida behov. Behovet av ytterligare platser i särskilt 
boende kommer fram till år 2020 att vara 4 platser per år. Därefter kommer fram till år 
2030 behovet av platser att öka till 5 stycken per år. En planering för framtida särskilda 
boende och mellanboende för äldre bör påbörjas.” 
 
Övriga lokaler: ”Lokal för hemtjänst och hemsjukvård finns idag på Heminsatsernas 
Hus vid Storgatan. Andelen äldre i Svedala kommun kommer att öka och fler kommer 
att vara i behov av hemtjänst och hemsjukvård. Detta innebär att nuvarande lokaler i 
framtiden inte kommer att vara tillräckliga.” Förhandling pågår om nya lokaler.  
 

- Uppstart av kommunalt funktionsrättsråd, sn 2017-04-27, § 46. Tidigare fanns ett 
kommunalt handikappråd i Svedala kommun. Det framkom önskemål om att det skulle 
starta på nytt. Vård och omsorg skickade ut en förfrågan till berörda föreningar, det vill 
säga de föreningar som är registrerade och verksamma i Svedala kommun inom 
området. Förfrågan skickades till fem föreningar varav tre svarade och uppgav att de 
var intresserade. Utifrån det har ett förslag till reglemente för rådet tagits fram. Förslag 
till reglemente har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. Angående begreppet 
funktionsrätt så är det ett nytt ord som introducerats av organisationen 
Handikappförbunden. Kommunala funktionsrättsrådet kommer att ha sitt första 
sammanträde under hösten. 

- Delårsbokslut 4 månader Vård och omsorg. Socialnämnden redovisar efter fyra 
månader en helårsprognos på + 0,5 mnkr.  

Forts 
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Forts 

 

Pe § 26 

 
Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat under de första månaderna inom 
äldreomsorg och HSL jämfört med de fyra första månaderna 2016. 
  

- Seniordagarna 2017, 11-13 oktober.  Representanter från pensionärsrådet informerar 
om att temat i Svedala och Bara för årets seniordagarna kommer att röra trygghet i 
hemmet och i samhället. I Klågerup kommer fokus ligga på underhållning. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Skrivelser och meddelanden  
(Socialnämndens protokoll 2017-04-27) 

Lerums kommun – Nationell kartläggning föreningsbidrag till pensionärsföreningar 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 17:12 ”En ny hälso- och sjukvårdslag” 

Socialstyrelsen – Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Övriga frågor – Hyresskillnader mellan olika särskilda 
boende i Svedala kommun  
PRO Bara lyfter, med anledning av ett medborgarförslag, frågan om hyresskillnader mellan 
olika särskilda boende i Svedala kommun. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att dagens hyror i de särskilda boendena är 
beslutade i kommunstyrelsen 2006 enligt bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen innebär 
att den yta som den boende disponerar själv ska jämföras med lägenhet i motsvarande storlek 
och standard som inom allmännyttan på orten.  

Enligt utredning 2006 hade boendena på Stella och Tegelbruket ett kvadratmeterpris på över 
90 kr. Med grund i den jämförelsen beslutades det att Stella/Nova samt Tegelbruket skulle ha 
en kostnad på 90 kr per kvadratmeter för att motsvara kostnaden för övriga lägenheter i 
fastigheten. Resterande bestånd fick en genomsnittlig kostnad på 80 kr per kvadratmeter.   

Till bostaden räknas också gemensamma ytor som den enskilda lägenheten. Andra värden 
som påverkar är närhets- och trygghetsfaktorer.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Övrigt – Årets Skånska handledare utsedd av Vård och 
omsorgscollege i Skåne 
PRO Bara påpekar med anledning av utmärkelse från Vård och omsorgscollege att Pia 
Evander, som är anställd som undersköterska i Svedala kommun, blivit utnämnd till årets 
Skånska handledare. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att Pia Evander nu går vidare till Vård och 
omsorgscollege uttagningen av årets handledare på nationell nivå. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Vice ordförande tackar ordförande och önskar honom en skön sommar. 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

__________  
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