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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-02-07 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

    

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn Namn 
Monica Körner, PRO Karin Belander, 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 
Carl-Göran Sjöstedt, PRO, ersättare   
Ann-Christine Munoz, SKPF, 
ersättare 

  

Maria Danielsson, områdeschef   
Ingrid Kjellberg, administratör/sekr 
Anita Persson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska §§ 9-10 
Fredrik Palmgren, 
verksamhetscontroller §§ 9-13 
 

  

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala   
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Pe § 9  Dnr sn 19.33, sn 18.256  

Svar på övriga frågor – Hjälpmedel samt information om 
Hjälpmedelsguiden Skåne 
Vid pensionärsrådets sammanträde 2018-11-22, § 58 lyfte SPF fråga om hjälpmedel och 
undrade över om det finns någon hjälpmedelsförteckning samt vilka kostnader kommunen har 
för hjälpmedel. Pensionärsrådet beslutade att ta upp frågan vid nästkommande 
pensionärsråd. 

Vid dagens sammanträde informerar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anita Persson 
om frågorna samt om Hjälpmedelsguiden Skåne. 

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna. Varje 
huvudman fattar oberoende av varandra, beslut om att följa denna. Hjälpmedelsguiden Skåne 
omfattar grundläggande gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom 
hjälpmedelsområdet i Skåne.  

Målgruppen för Hjälpmedelsguiden Skåne är i första hand förskrivare och andra berörda 
yrkesprofessioner verksamma inom Region Skåne och kommunerna. 

Syftet med Hjälpmedelsguiden är att den ska vägleda och stödja förskrivare och annan 
personal som arbetar med hjälpmedel. Hjälpmedelsguiden Skåne är ett kompletterande 
dokument till ”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne”. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 10   
 

Vård och omsorg informerar  
Vid dagens sammanträde informerar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anita Persson, 
områdeschef Maria Danielsson och verksamhetscontroller Fredrik Palmgren om: 

• Vård och omsorgscollege, sn 2018-11-15 § 98 
• Rapportering om hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtal), sn 2018-11-15 § 100 
• Höjning av ekonomisk ersättning inom Hemtjänstvalet för 2019, sn 2018-11-15, § 102 
• Aktuell kösituation till särskilt boende, 17 personer. Nya Toftaängen öppnar och där 

kommer att finnas 8 platser. 
• Nya regler 2019, tillstånd från IVO krävs för olika verksamheter, sn 2018-12-06, § 112. 

Bland annat kommer privata utförare inom hemtjänsten behöva tillstånd som är 
förknippat med en avgift. De två externa utförarna som funnits i Svedala kommun har 
nu sagt upp sina avtal. 

• Lägesbeskrivning Holmagården. En konsult är tillsatt för att utreda alternativ för att 
säkerställa behovet av platser inom särskilt boende i Svedala kommun. I utrednings-
uppdraget ligger även att utreda Holmagårdens användning. Konsulten beräknas vara 
klar med sin utredning i början av april 2019. Utredningen kommer att ligga till grund 
för socialnämndens beslut avseende platser i särskilt boende, utformningen av dessa 
samt Holmgårdens användning. Vård och omsorg kommer att återkomma till 
pensionärsrådet med information när det hänt något nytt i ärendet. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 11  Dnr sn 18.225 

Svar på övriga frågor – Arvode och reseersättning till 
personer från pensionärsorganisationerna som deltar vid 
planeringen av de årligen återkommande Seniordagarna 
Pensionärsrådet beslutade 2018-09-20 § 44 att överlämna frågan om arvode och 
reseersättning till utsedda personer från pensionärsorganisationerna som deltar vid 
planeringen av de årligen återkommande Seniordagarna till Svedala kommuns arbetsgrupp för 
översyn av arvoden. 

Eftersom arbetsgruppen inte finns längre överlämnades frågan till socialnämnden för 
besvarande. 

Frågan behandlades vid socialnämndens sammanträde 2018-12-06, § 110. 

De olika pensionärsorganisationerna har inom sina organisationer utsett två representanter 
från vardera pensionärsorganisationer (PRO Svedala, PRO Bara, SKPF och SPF Seniorerna) 
till planeringsgruppen för Seniordagarna. 2015-04-16, P § 18, gjordes detta för planeringen av 
Seniordagarna 2015. Därefter har inga nya val av representanter förrättats i pensionärsrådet. 

I arbetsgruppen för seniordagarna är de flera olika organisationer representerade. Vilka som 
är representerade beslutas enskilt av respektive organisation. Det är inte jämförbart med ett 
uppdrag som förtroendevald där arvode och reseersättning betalas ut. Det är således en 
intern fråga huruvida organisationerna önskar arvodera personerna som sitter med i 
arbetsgruppen. 

Socialnämnden beslutade att avslå ansökan med hänvisning till pensionärsrådet och 
respektive organisation för eventuellt utbetalning av arvode och ersättning. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 12 

Val av representanter från pensionärsorganisationerna till 
arbetsgruppen för Seniordagarna för perioden 2019-2022 
Seniordagarna är ett årligt arrangemang som vänder sig till Svedala kommuns seniorer. 
Seniordagarna genomförs tre dagar i oktober med olika program på olika orter i Svedala 
kommun. Seniordagarna arrangeras av Svedala kommun i samarbete PRO Svedala, PRO 
Bara, SKPF, SPF, Värby församling samt Svedala församling. I arbetsgruppen för 
seniordagarna är de olika organisationerna representerade. Vilka som är representerade 
beslutas enskilt av respektive organisation.  

De olika pensionärsorganisationerna brukar inom sina organisationer utse två representanter 
från vardera pensionärsorganisationer (PRO Svedala, PRO Bara, SKPF och SPF) till 
planeringsgruppen för Seniordagarna.  

Vid dagens sammanträde uppmanades de olika pensionärsorganisationerna att inkomma med 
förslag på representanter från sina organisationer till kommande planering av seniordagarna. 

Följande förslag presenteras vid dagens sammanträde: 

PRO Svedala – Birgitta Jönsson och Gunilla Hansson 

SPF – Kjell-Åke Jakobsson och Maj-Britt Blom 

SKPF – Birgitta Olsson och Ann-Christine Munoz 

PRO Bara – Ann-Magreth Albin och Tommy Rosenberg 

Pensionärsrådet beslutar 
att godkänna föreliggande förslag på representanter från pensionärsorganisationerna till 
arbetsgruppen för Seniordagarna för perioden 2019-2022 samt 

att överlämna informationen till Vård och omsorg. 

_________  
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Pe § 13  Dnr sn 18.115, ks 18.67 
  

Revidering av Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar – Svedala kommuns 
författningssamling 3:02 
Pensionärsrådet beslutade 2018-04-05, § 24 att rekommendera socialnämnden att inför 2019 
års budget se över medlemsbidraget per medlem/år då det senast gjordes 2011. 
Socialnämnden beslutade 2018-09-18, § 80, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja 
föreningsbidraget till pensionärs- och handikappföreningar till 130 kronor per aktiv medlem.  

Kanslienheten har i dialog med Vård och omsorg tagit fram ytterlige förslag på förändringar i 
bidragsreglerna vilka i huvudsak består av förtydligande och anpassningar till vård och 
omsorgs arbete. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-07, § 112 att föreningsbidraget till pensionärs- och 
handikappföreningar i kommunen höjs till 130 kronor per aktiv medlem och år och att texten i 
dokumentet justeras i enlighet med förslag, samt att höjningen träder ikraft 2019-01-01 och att 
tidigare beslut om föreningsbidrag till pensionärs- och handikappföreningar upphävs. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 14  Dnr sn  
  

Fråga om fria bussresor för pensionärer med 
regionbussarna inom Svedala kommun 
Vid dagens sammanträde lyfter pensionärsrådets beredningsgrupp fråga om fria bussresor för 
pensionärer med regionbussarna inom Svedala kommun. 

Pensionärsrådet beslutar 
att föreslå Vård och omsorg att utreda frågan om fria bussresor för pensionärer med 
regionbussarna inom Svedala kommun. 

__________  
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Pe § 15  Dnr sn 18.284 
  

Information om Vård och omsorgs årliga kvalitetsmätning 
år 2018 
Vid dagens sammanträde redovisar områdeschef Maria Danielsson resultatet från Vård och 
omsorgs årliga kvalitetsmätning med inriktning på äldreomsorgen. 

Mätningen utfördes i oktober 2018. De som omfattades av enkäten var anhöriga och brukare. 
Undersökningen var anonym och resultatet redovisas i form av diagram, där det inte går att 
utläsa vad en enskild person har svarat. 

Resultatet finns på anslagstavlor inom Vård och omsorg och på Svedala kommuns webbsida. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 16   
 

Skrivelser och meddelanden 
Socialnämnden 

• Sn § 110, 2018-12-06. Arvode och reseersättning till personer från 
pensionärsorganisationerna som deltar vid planeringen av de årligen återkommande 
Seniordagarna 

• Sn § 4, 2019-01-17 Val till kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktige 

• § 133, 2018-12-05. Svar på motion om IT stöd för äldre 
• § 136, 2018-12-05. Anmälan av motion om att utreda alternativa åtgärder för 

Holmagårdens användning. 
• § 112, 2018-11-07 Revidering av bidragsregler för pensionärs- och 

handikappföreningar. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 17   
 

Övriga frågor – förslag till kommande pensionärsråd  
Ann-Magreth Albin, PRO Bara, framför förslag att vid tillfälle bjuda in representant från 
Skånetrafiken för information om nuvarande och tilltänkta busslinjer i kommunen. Samt att vid 
tillfälle bjuda in representant från lasarettet i Trelleborg för information om bland annat SDV – 
Skånes digitala vårdsystem. 

Pensionärsrådet beslutar 
att i pensionärsrådets beredningsgrupp ta upp förslagen till kommande pensionärsråd. 

__________  
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