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Plats och tid Lokal Sjödiken, kommunhuset, Svedala 
2019-01-17, kl 13:30-14:15 

Paragrafer 1-8 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Underskrift sekreterare  

 Ingrid Kjellberg 

Underskrift ordförande  

 Björn Jönsson 

Utses att justera Eva-Britt Johansson  

Justeringsdatum 2019-01-24 

Justerande     

  Eva-Britt Johansson    
     

Anslag/Bevis 
Organ Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-01-17 

Datum för anslagsuppsättande  

Datum för anslagsnedtagande  

Protokollets förvaringsplats Socialnämnden, Vård och omsorg 

Underskrift  

 Ingrid Kjellberg  

 

     

    Utdragsbestyrkande 
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

    

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn Namn 
Monica Körner, PRO Torsten Persson, SPF 
Christer Sjöström, PRO Kjell-Åke Jakobsson, SPF 
Björn Jönsson, PRO, ordf Tord Larsson, SPF, ersättare 
Ann-Magreth Albin, PRO Lena Gustafsson, SKPF 
Eva-Britt Johansson, SPF, vice ordf Marianne Göransson, SKPF 

Övriga närvarande (ersättare, adjungerade politiker från 
socialnämnden (sn) och tjänstemän) 
Namn Parti Namn 
Monika Andersson, PRO, ersättare SD Tommy Rosenberg, 2:e vice ordf sn 
Maj-Britt Blom, SPF, ersättare   
Ann-Christine Munoz, SKPF, 
ersättare 

  

Maria Danielsson, områdeschef   
Ingrid Kjellberg, administratör/sekr 
 
 

  

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala   
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 1  Dnr sn 19.32 

Val av ordförande i pensionärsrådet i Svedala kommun för 
perioden 2019-2022 
Vid dagens sammanträde framförs förslag att Björn Jönsson, PRO Svedala väljs till 
pensionärsrådets ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse Björn Jönsson till ordförande i pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022 samt 

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

__________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 2  Dnr sn 19.32 
  

Val av vice ordförande i pensionärsrådet i Svedala kommun 
för perioden 2019-2022 
Vid dagens sammanträde framförs förslag att Eva-Britt Johansson, SPF väljs till 
pensionärsrådets vice ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse Eva-Britt Johansson till vice ordförande i pensionärsrådet för mandatperioden 2019-
2022 samt 

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

__________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 3  Dnr sn 19.33  

Val av beredningsgrupp i pensionärsrådet i Svedala 
kommun för perioden 2019-2022 
Vid dagens sammanträde framförs förslag om val av pensionärsrådets beredningsgrupps 
sammansättning i enlighet med tidigare mandatperiod med en representant från vardera 
pensionärsorganisationer: 

PRO: Björn Jönsson, ordförande 

SPF: Eva-Britt Johansson, vice ordförande 

SKPF: Lena Gustafsson 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse följande personer: Björn Jönsson, Eva-Britt Johansson, och Lena Gustafsson till 
pensionärsrådets beredningsgrupp för mandatperioden 2019-2022, samt 

att om inte ordinarie ledamot i pensionärsrådets beredningsgrupp kan delta, får aktuell 
pensionärsorganisation skicka en informationsmottagare till beredningsmötet. 

__________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 4  Dnr sn 19.34 
 

Tid och plats för sammanträden för år 2019 för 
pensionärsrådet i Svedala kommun  
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till sammanträdestider för pensionärsrådet för år 
2019 enligt följande: 

• Torsdag 7 februari, kl 13:30, Naverlönnsalen, kommunhuset Svedala. 
• Torsdag 4 april, rundtur inom Vård och omsorgs verksamheter inom äldreomsorgen, 

heldag. 
• Torsdag 23 maj, kl 13:30, Stella dagcentral. 
• Torsdag 19 september, kl 13:30, Naverlönnsalen, kommunhuset Svedala. 
• Torsdag 28 november, kl 13:30, Stella dagcentral. 

Enligt reglementet för pensionärsrådet Svedala kommun, författningssamling 4:13 är 
socialnämndens ordförande och andre vice ordförande ordinarie adjungerade ledamöter i 
pensionärsrådet. Socialnämnden utser ersättare för dessa. Ersättarna tjänstgör endast då 
ordförande eller 2:e vice ordförande är förhindrade att delta i pensionärsrådets sammanträde. 

Pensionärsrådet beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till tid och plats för pensionärsrådets sammanträden för år 
2019, samt 

att översända beslutet till socialnämnden för kännedom. 

___________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 5  Dnr 19.33 
 

Tid och plats för beredningsmöten för år 2019 för 
pensionärsrådets beredningsgrupp i Svedala kommun 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till beredningsmöten för pensionärsrådets 
beredningsgrupp för år 2019 enligt följande: 

• Måndag 28 januari, kl 9:00, Lindholmen, kommunhuset Svedala. 
• Måndag 25 mars, kl 9:00, Lindholmen, kommunhuset Svedala. 
• Måndag 13 maj, kl 9:00, Lindholmen, kommunhuset Svedala. 
• Måndag 9 september, kl 9:00, Lindholmen, kommunhuset Svedala. 
• Måndag 18 november, kl 9:00, Lindholmen, kommunhuset Svedala. 

Pensionärsrådet beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till tid och plats för pensionärsrådets beredningsmöten för år 
2019. 

___________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 6  Dnr 19.35  

Val av postmottagare för utskick av socialnämndens 
protokoll till pensionärsorganisationerna i Svedala 
kommun för mandatperioden 2019-2022 
Vid dagens sammanträde framförs förslag om val av postmottagare/mejladress för utskick av 
socialnämndens protokoll till pensionärsorganisationerna i Svedala kommun för perioden 
2019-2022: 

PRO, Svedala: Officiell mejladress PRO Svedala 

PRO, Bara: Privat mejladress 

SPF seniorerna Club 73, Svedala: Officiell mejladress SPF 

SKPF pensionärerna, avd 105, Svedala: Officiell mejladress SKPF 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse ovanstående postmottagare/mejladresser för utskick av socialnämndens protokoll till 
pensionärsorganisationerna i Svedala kommun för mandatperioden 2019-2022 samt 

att översända beslutet till socialnämnden. 

__________  
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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-01-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 7  Dnr 19.06  

Val av representanter från pensionärsrådet i Svedala 
kommun till ”Arbetsgruppen för framtida boendeformer för 
äldre i Svedala kommun”   
2014 startades en arbetsgrupp gällande framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun, 
med representanter från dåvarande beredningen för vård och omsorg (bvo) samt 
pensionärsrådet och tjänstepersoner från Miljö och teknik och Vård och omsorg. 

Pensionärsrådet beslutade 2016-10-27, § 31 att föreslå socialnämnden att på nytt starta upp 
arbetsgruppen 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, § 11 att ställa sig bakom pensionärsrådets förslag att 
på nytt starta upp en ”Arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun” 
med representanter från socialnämnden samt pensionärsrådet och tjänstepersoner från Miljö 
och teknik och Vård och omsorg. 

Vid dagens sammanträde framförs förslag om val av tre representanter från pensionärsrådet 
till ”Arbetsgruppen för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun” för perioden 2019-
2022: 

Eva-Britt Johansson, SPF 

Ann-Magreth Albin, PRO Bara 

Björn Jönsson, PRO Svedala 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse följande: Eva-Britt Johansson, Ann-Magreth Albin och Björn Jönsson som 
representanter från pensionärsrådet i Svedala kommun till ”Arbetsgruppen för framtida 
boendeformer för äldre i Svedala kommun” för perioden 2019-2022, samt  

att översända beslutet till socialnämnden.  

__________  
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Pe § 8        Dnr sn 19.05 

Val av representanter från pensionärsrådet i Svedala 
kommun till ”Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor” för 
mandatperioden 2019-2022 
Sedan 2007 finns en ”Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor”. Referensgruppen rapporterar 
till kommunfullmäktige en gång per år. Referensgruppen består av representanter från teknisk 
nämnd, socialnämnden och pensionärsrådet samt tjänstepersoner från Miljö och teknik och 
Kommunikation. Pensionärsrådet har representerats i referensgruppen av tre personer från 
pensionärsrådet. Teknisk nämnd är ansvarig för referensgruppen. 

Vid dagens sammanträde framförs förslag om val av tre representanter från pensionärsrådet 
till ”Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor” för mandatperioden 2019-2022: 

Torsten Persson, SPF 

Lena Gustafsson, SKPF 

Ann-Magreth Albin, PRO Bara 

Pensionärsrådet beslutar 

att utse följande: Torsten Persson, Lena Gustafsson och Ann-Magreth Albin som 
representanter från pensionärsrådet i Svedala kommun till ”Referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor” för perioden 2019-2022, samt  

att översända beslutet till teknisk nämnd.  

__________  
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