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Plats och tid Solgården, Klågerup 
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Paragrafer 18-23 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Se sidan 2 

Underskrift sekreterare  

 Leena Berlin Hallrup 

Underskrift ordförande  

 Björn Jönsson 

Utses att justera Ann-Magreth Albin  

Justeringsdatum 2019-04-11 

Justerande     

  Ann-Magreth Albin    
     

Anslag/Bevis 
Organ Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-02-07 

Datum för anslagsuppsättande  

Datum för anslagsnedtagande  

Protokollets förvaringsplats Socialnämnden, Vård och omsorg 

Underskrift  

 Leena Berlin Hallrup  
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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 Maj-Britt Blom, 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 
Tord Larsson, SPF, ersättare BP Carin Falck, 1:e vice ordf sn 
Ann-Christine Munoz, SKPF, 
ersättare 

  

Maria Danielsson, områdeschef   
Leena Berlin Hallrup, socialchef, 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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Pe § 18    

Presentation av Vård och omsorgs socialchef 
Vid dagens sammanträde deltar socialchef Leena Berlin Hallrup och presenterar sig för 
pensionärsrådet.  

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

 

 

  



4(9) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-04-04 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

 

Pe § 19   
 

Vård och omsorg informerar  
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om:  

• Årsredovisning för socialnämnden 2018, dnr 19-82, sn § 31, 2019-03-14. 
• Internbudget för vård och omsorg 2019, dnr 19-79, sn § 32, 2019-03-14. Till nästa år, 

2020, vill pensionärsrådet utgöra remissinstans avseende internbudgeten för Vård och 
omsorg.  

• Uppföljning av intern kontrollplan för socialnämnden 2018, dnr 18-56, sn § 24, 2019-
02-14. 

• Intern kontrollplan för socialnämnden 2019, dnr 19-78, sn § 35, 2019-03-14. 
• Aktuell kösituation till särskilt boende, för närvarande 13 personer i kö. 
• Heltid som norm, pilotprojekt, dnr 18-150, sn § 33, 2019-03-14. Vård och omsorg 

planerar för att starta upp ett pilotprojekt. Projektet startar 2019-04-15 och pågår till 
och med 2020-01-15. Tre särskilda boende ingår, det är Holmagården, Stella Nova 
och Toftaängen där 28 medarbetare kommer gå upp i högre tjänstgöringsgrad. 

• Lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala kommun, dnr 19-46, sn § 34, 2019-03-
14. I lokalförsörjningsplanen nämns att det pågår separat utredning avseende 
Holmagården samt utbyggnad av särskilda boendeplatser utifrån det demografiska 
behovet 2020-2030. 

• Utförare hemtjänstval. Svedala kommun har haft två företag, WiMix Resurs AB och 
S&O Städservice i Skåne AB, som har utfört stöd och inköp hos några vårdtagare i 
hemtjänsten. De två företagen har sagt upp sina avtal med kommunen. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 20  Dnr sn 19.01 

Information om Riktlinjer för IT-stöd till äldre 
Björn Jönsson (S) och Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion om IT-stöd för äldre. Motionärerna anför att det blir allt svårare att vara utan dator- och 
IT-kunskap och yrkar att Svedala kommun ska införa IT-stöd/fixartjänst för alla Svedala 
kommuns medborgare som är 75 år eller äldre. 

Kommunfullmäktige beslutade efter utredning av Vård och omsorg att socialnämnden senast 
2019-04-01 inför på försök IT-stöd för äldre, samt att socialnämnden innan dess tar fram 
riktlinjer för stödet och försöksverksamheten. 

Vård och omsorg har tagit fram förslag på riktlinjer för IT-stödet.  

Socialnämnden beslutade 2019-02-14, § 23 att på försök införa IT-stöd för äldre med start 
2019-03-01. Utvärdering av verksamheten ska göras efter 10 månade och presenteras för 
socialnämnden. 

Vid dagens sammanträde föreligger ”Riktlinjer för IT-stöd till äldre”. 

Ann-Magreth Albin, PRO Bara, framför önskemål om att bjuda in IT-chefen och ta del av 
övergripande IT-strategi när den är antagen av kommunen. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 21  

Skrivelser och meddelanden 
Socialnämnden 

• (Protokoll socialnämnden 2019-02-14) 
• (Protokoll socialnämnden 2019-03-14) 

Kommunfullmäktige 

• § 15, 2019-02-13, Svar på motion om möbler till Solgården 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 22  

Val av representant för Svedala kommun från 
Pensionärsrådet till Skånetrafiken Serviceresors Kundråd 
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Skånetrafikens uppdrag är att driva den 
samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Skåne som utgörs av gula regionbussar, gröna 
stadsbussar, Pågatåg, Öresundståg och Serviceresor (färdtjänst och sjukresor). 

Den 1 februari 2019 övergick färdtjänsten i Svedala kommun i Skånetrafikens Serviceresors 
regi. Serviceresor färdtjänst har tre olika råd för att få en bred kontaktyta med sina samarbets-
partners: Tjänstemannarådet, Politikerrådet och Kundrådet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-25, dnr ks 19.137, att utse Pensionärsrådet och 
Funktionsrättsrådet som de två organisationer som ska representera Svedala kommun i 
Kundrådet för Skånetrafiken Serviceresor för färdtjänstresor samt att utse Carin Falck (BP) till 
Svedala kommuns representant i politikerrådet för Skånetrafiken Serviceresor för 
färdtjänstresor.  

Kanslichef (kommunens jurist) Teresa Fridell har utsetts som representant för 
Tjänstemannarådet. 

Tjänstemannarådets nästa möte är 23 april, Politikerrådet 24 april och Kundrådet 18 april. 

Sekreterarna i Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet är administrativa kontaktpersoner till 
Serviceresor (avseende kallelser). Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet får utse vem av 
ledamöterna som ska åka till Kundrådet. 

Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet förbereder de två personer som utses med att ha ett 
ärende på sin dagordning inför kommande möte i Kundrådet, så får de två personer med sig 
diverse inspel och medskick till Kundrådet. Vid påföljande möte i Pensionärsrådet och 
Funktionsrättsrådet återrapporterar de två personerna vad som informerades om på 
Kundrådet. 

Vid dagens pensionärsråd föreslås Torsten Persson, SPF som representant för 
Pensionärsrådet för Svedala kommun i Kundrådet för Skånetrafiken Serviceresor för 
färdtjänstresor. 

I övrigt noteras att kallelsen till Skånetrafikens kundråd 18 april saknar klockslag och lokal. 
Områdeschef Maria Danielsson återkommer med information om detta. 

Forts 
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Forts 

Pe § 22 

Pensionärsrådet beslutar 
att utse Torsten Persson, SPF, som representant för pensionärsrådet och Svedala kommun i 
Kundrådet för Skånetrafiken Serviceresor för färdtjänstresor. 

__________  
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Pe § 23  

Synpunkter - Svedala kommuns representant från 
pensionärsrådet vid Skånetrafiken Serviceresors Kundråds 
möte den 18 april 
Pensionärsrådet ska förbereda den person som är utsedd som Svedala kommuns 
representant från Pensionärsrådet vid Skånetrafikens Serviceresors Kundrådsmöte. 
Kundrådets första möte är den 18 april. 

Vid dagens pensionärsråd tar pensionärsrådets representant Torsten Persson, SPF med sig 
synpunkter från pensionärsrådet till mötet den 18 april. 

Vid kommande möte i pensionärsrådet kommer pensionärsrådets representant Torsten 
Persson, SPF återrapportera från Skånetrafikens Serviceresors Kundrådsmöte.  

Pensionärsrådet beslutar 
att Svedala kommuns representant från Pensionärsrådet rapporterar från Skånetrafikens 
Serviceresors Kundrådsmöte den 18 april vid kommande möte i pensionärsrådet.  

_________  
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