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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-05-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

    

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn Namn 
Monica Körner, PRO Torsten Persson, SPF 
Christer Sjöström, PRO Karin Belander, SPF 
Björn Jönsson, PRO, ordf Kjell-Åke Jakobsson, SPF  
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, ledamot sn 
Carl-Göran Sjöstedt, PRO, ersättare 
Maj-Britt Blom, SPF, ersättare 

BP Carin Falck, 1:e vice ordf sn 

Ann-Christine Munoz, SKPF, 
ersättare 

  

Maria Danielsson, områdeschef   
Ingrid Kjellberg, adm/sekreterare 
Anita Persson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska § 24 
 

  

 

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 § 24  Sn 19.102   

Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för kommunens ”Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2018” som godkändes vid socialnämndens sammanträde 2019-04-11, § 44. 

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt denna lag ska 
vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens patientsäkerhets-
arbete och att Socialstyrelsen lättare kan utföra tillsyn av verksamheten. 

En del i Patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering. 

Antalet registrerade avvikelser ökade med antalet fallavvikelser som registrerats minskade. 
Totala antalet avvikelser var 1442 (1328 stycken år 2017). Fallavvikelserna var 770 (814 
stycken år 2017) 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  

  



4(15) 

PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-05-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Pe § 25     

Information om Stella dagcentral och särskilt boende 
Stella/Nova 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om Stella dagcentral och 
särskilt boende Stella/Nova. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 26  Sn 19.132 

Information från - Svedala kommuns representant från 
pensionärsrådet vid Skånetrafiken Serviceresors Kundråds 
möte den 18 april 
Vid dagens pensionärsråd informerar pensionärsrådets representant Torsten Persson, SPF 
från Skånetrafikens Serviceresors Kundråds möte den 18 april i Skånetrafikens huvudkontor i 
Hässleholm. 

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

Vid dagens sammanträde förs diskussion om hur information från färdtjänstresenärer 
angående färdtjänst/serviceresor kommer till Svedala kommuns representant Torsten 
Persson, för Kundrådet, samt Svedala kommuns representant Carin Falck, för Politikerrådet, 
tillgodo.  

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att ett möte har genomförts på Holmagården 
angående färdtjänst/serviceresor där färdtjänstresenärer hade möjligheter att framföra sina 
åsikter. Vidare påpekar områdeschefen vikten av att de färdtjänstresenärer som vill framföra 
synpunkter och klagomål måste göra det till Skånetrafiken. Alla färdtjänstresenärer har fått en 
broschyr från Skånetrafiken där telefonnummer står kundservice. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Pe § 27  Sn 19.101 

Information om Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2018 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om Kvalitetsbokslut Vård 
och omsorg 2018. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-11, sn § 45 beslutade socialnämnden att 
godkänna ”Kvalitetsbokslut 2018 för Vård och omsorg” och överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige för information. 

Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra vård och omsorgs 
verksamheter. 

Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det 
kvalitetsarbete som genomförts under 2018 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller 
de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2017. 

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i sin helhet 
under Bo/Omsorg och hjälp/Kvalitet på www.svedala.se 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

_________  
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Pe § 28  Sn 19.103 

Information om Plan för införande av välfärdsteknik 2019-
2020 
Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om Plan för införande av 
välfärdsteknik 2019-2020. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46 beslutade socialnämnden att anta Plan 
för införande av välfärdteknik 2019-2020 samt att införandet av välfärdsteknik täcks inom 
befintlig budget alternativt blir föremål för beslut i socialnämnden. 

I planen anges de tekniska utvecklingssteg som är mest angelägna under åren 2019-2020 
utifrån målsättningen att underlätta vardagen för den enskilde och utveckla verksamhetens 
arbetssätt. 

Målgruppen omfattar såväl enskilda och anhöriga som medarbetare. Syftet med planen är att 
på ett strukturerat sätt tillvarata de möjligheter som ny teknik ger, samtidigt som hänsyn tas till 
de förutsättningar som finns avseende etik, ekonomi och kvalitet i det dagliga arbetet. Ett ökat 
användande av välfärdsteknik möjliggör också en utveckling av arbetssätt som krävs för att 
möta det ökande behovet av vård och omsorg hos en åldrande befolkning. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_________   
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Pe § 29    
 

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

• Utredning av alternativ för att säkerställa behovet av platser inom särskilt boende i 
Svedala kommun, sn 2019-04-11, § 43. Socialnämnden beslutade att lägga 
informationen till protokollet. Utredning av alternativ för att säkerställa behovet av 
platser inom särskilt boende i Svedala kommun är genomförd av en konsult. I 
utredningsuppdraget låg att redovisa möjliga tomter för nybyggnad samt optimal 
storlek på särskilda äldreboende, göra lokalrevision för befintliga särskilda 
äldreboenden för att konstatera skick och redovisa om- och/eller 
tillbyggnadsmöjligheter. De äldreboenden som redovisades var Solgården, Toftaängen 
och Holmagården, med förslag på nya platser, samt områdena Sveapark och 
Segestrand. 
  

• Aktuell kösituation till särskilt boende. För närvarande är det 13-14 personer i kö. 
 

• Förslag om att använda Erlandsdal för särskilt boende, sn § 59, 2019-05-09. 
Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att särskilt boende om åtta platser 
startas upp i Erlandsdal, Pilspinnargatan 10 med start i januari 2020. 
 

• Utredningsuppdrag LOV (lagen om valfrihet) i särskilt boende, sn § 60, 2019-05-09. 
Socialnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen inom Vård och omsorg att utreda 
förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende i Svedala kommun. 
Utredningen ska ge nämnden en konsekvensanalys, speciellt med avseende på: 
1) Hur kvalitén kan säkerställas genom formuleringar i ackrediteringsvillkor/avtal 
2) Vilken följsamhet vi kan vänta till politisk beslutade policies 
3) En kalkyl på ersättningsnivå baserat på självkostnadspris  
4) Meddelandefrihet 

Socialnämnden beslutade vidare att i samråd med Socialnämndens ordförande 
förbereda de beslut som krävs för att införa LOV enligt ovan hösten 2019. 

Pensionärsrådet förutsätter att de får ta del av ovanstående utredning i god tid samt 
önskar bjuda in Socialnämndens ordförande till pensionärsrådets sammanträde i 
september 2019 för information om ärendet.  

Forts 
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Forts 

Pe § 29                               

• Extra pensionärsråd i oktober med anledning av framtagande av ny Vård och 
omsorgsplan. Enligt framtagen planering av Vård och omsorg föreslås pensionärsrådet 
ha ett extra möte 2019-10-17 då de ges möjlighet att avge yttrande till Vård och 
omsorg/socialnämnden om den nya Vård och omsorgsplanen. 

Pensionärsrådet beslutar 
att bjuda in Socialnämndens ordförande till pensionärsrådets ordinarie sammanträde 2019-09-
19 för att få information om utredningsuppdraget LOV (Lagen om valfrihet) i särskilt boende 
och om var Svedala kommun befinner sig i planeringen av särskilda boenden,  

att med anledning av framtagande av ny Vård och omsorgsplan kalla till ett extra 
sammanträde 2019-10-17 för pensionärsrådet för att pensionärsrådet ska kunna avge 
yttrande till Vård och omsorg/socialnämnden om planen, samt 

att för övrigt lägga informationen till handlingarna. 

_________  
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Pe § 30  

Skrivelser och meddelanden 
Socialnämnden/Vård och omsorg 

• (Protokoll socialnämnden 2019-04-11) 
• § 50, 2019-04-11, Valärende, dnr sn 19.108 
• Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2018 
• Kvalitetsbokslut för Vård och omsorg, 2018 
• Plan för införande av välfärdsteknik 2019-2020 
• Process för teknikutveckling 

Skånetrafiken 

• Minnesanteckningar Kundråd 2019-04-18, Skånetrafikens huvudkontor, Hässleholm 

Hörselskadades förening 1209 Svedala  

• Meddelande till medlemmarna i Hörselskadades förening 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 31  

Övriga frågor – Svar på förslag till kommande 
pensionärsråd 
Vid pensionärsrådets sammanträde 2019-02-07, § 17, föreslog Ann-Magreth Albin, PRO Bara, 
att pensionärsrådet vid tillfälle skulle bjuda in representanter från Skånetrafiken för att 
informera 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 beslutade att i pensionärsrådets beredningsgrupp ta upp förslagen till 
kommande pensionärsråd. 

Kanslisekreterare och kollektivtrafikansvarig i Svedala kommun, Kristina Larsen har vid 
tidigare tillfälle, 2018-11-22, pe § 49, informerat om att det är Skånetrafiken som arbetar med 
och samordnar tidtabeller och busslinjer, och att endast önskemål kan lämnas från 
allmänheten och kommunen. Svedala kommun skickar inte ut förfrågan om förändringar på 
remiss till någon. Förslagsvis kan pensionärsrådet/pensionärsorganisationerna sammanställa 
synpunkter och önskemål om busslinjer och tidtabeller och översända till Skånetrafiken.  

Vad gäller serviceresor och färdtjänst finns det en organisation där samarbetet är fastställt 
mellan Skånetrafiken och kommunerna, med kundråd, där pensionärsrådet ingår med en 
representant för Svedala kommun, tjänstemannaråd och politikerråd. 

Förslagsvis kan frågor till Region Skånes verksamheter (Trelleborgs lasarett) lyftas med 
kommunens representant i Region Skåne, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Anita Persson, 
avseende frågor som berör Svedala kommun.   

Pensionärsrådet beslutar 
att i första hand ska pensionärsrådet, vid olika frågeställningar, bjuda in ansvariga 
tjänstepersoner från Svedala kommun och endast undantagsvis bjuda in tjänstepersoner från 
andra förvaltningar/myndigheter till pensionärsrådet, då sådana inbjudningar istället lämpligen 
sker i de olika pensionärsorganisationerna. 

__________  
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Pe § 32  Sn 19.   

Biljettpris med Skånetrafikens app linje 141  
Pensionärsrådets beredning lyfter frågan om olika biljettpris inom samma resa med 
Skånetrafikens app, linje 141. 

Vid biljettköp från hållplats Industrigatan eller hållplats Bruksgatan i Svedala tätort till t ex 
Malmö Södervärn kostar enkel biljett med Skånetrafikens app 50 kronor. Med förköp kostar 
biljetten 53 kronor. Ordinarie pris 63 kronor. Jojo-kort 47.70 kronor. 24 h biljett med appen 
kostar 100 kronor. 30 dagars biljett med appen kostar 850 kronor. Jo-jo-kort 30 dagars kostar 
900 kronor. 

Vid biljettköp från hållplats Östra Tvärgatan, som ligger precis före hållplats Industrigatan och 
sedan hållplats Bruksgatan i Svedala tätort, kostar enkel biljett till t ex Malmö Södervärn med 
Skånetrafikens app 35 kronor. Med förköp kostar biljetten 53 kronor. Ordinarie pris 63 kronor. 
Jo-jo-kort 47.70 kronor. 24 h biljett med appen kostar 70 kronor. 30 dagars biljett med appen 
kostar 690 kronor. Jo-jo-kort 30 dagars kostar 900 kronor. 

Samma förhållande gäller vid resa från Malmö Södervärn till Svedala tätort att biljettpriserna är 
dyrare till hållplats Industrigatan och hållplats Bruksgatan än vad de är till övriga hållplatser i 
Svedala tätort. 

Man kan alltså köpa en billigare biljett med appen (35 kronor/70 kronor/690 kronor) från t ex 
Östra Tvärgatan men resa en längre sträcka och med buss 141 som går i slinga i Svedala 
tätort och som passerar Industrigatan och Bruksgatan för att sedan gå vidare till Malmö. Väljer 
man att använda någon av de andra möjligheterna till biljettköp, förköp, ordinarie pris eller jo-
jo-kort så är det samma pris oavsett vilken hållplats i Svedala tätort man går på/av på. 

Pensionärsrådet beslutar 
att påtala till Skånetrafiken om de olika priserna med Skånetrafikens app både vad gäller 
enkel resa, 24 h biljett och 30 dagars biljett, samt 

översända paragrafen som information till Svedala kommuns kanslisekreterare och 
kollektivtrafiksansvarig Kristina Larsen. 

__________  
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Pe § 33     

Övriga frågor – Parbogaranti i särskilt boende 
Pensionärsrådet lyfter frågan om vilka regler som gäller när ett par bor tillsammans på särskilt 
boende där endast en har ett gynnande beslut och hen går bort. 

Områdeschef Maria Danielsson informerar om att Svedala kommun, liksom övriga kommuner i 
landet, tillämpar parbogarantin inom särskilt boende. Om behovet av särskilt boende inte 
föreligger för en person finns inte möjligheten att stanna kvar på det särskilda boendet, men 
av erfarenhet brukar behovet med tiden förändras. Om flytt blir aktuell brukar kommunen 
arbeta aktivt för att lösa situationen och bostadsfrågan. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 34     

Övriga frågor – Pensionärsrådets roll som remissorgan och 
samrådsorgan till kommunens styrelser, nämnder och 
förvaltningar i frågor som särskilt berör pensionärer 
Vid dagens sammanträde påpekar ordföranden Pensionärsrådets roll som remissorgan och 
samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt rör pensionärer, 
detta med anledning av pensionärsrådet allt oftare upplever att de inte tillfrågas och inte 
beredes möjligheter till yttrande i frågor som berör. 

Enligt Svedala kommuns författningssamling 4:13 – Reglemente för pensionärsrådet i Svedala 
kommun står följande: 

§ 1 Syfte 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden bl a för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda 
miljöer i kommunen. 

Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för 
pensionärernas organisationer inom kommunen. 

Pensionärsrådet ska vara ett referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska pensionärsrådet vara 
ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför 
angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som 
särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna 
information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. 

Exempel på sådana frågor är: 

• Resursfrågor inom äldreomsorgen 
• Planering för äldreomsorgen 
• Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen 
• Taxor och avgifter som särskilt avser äldre och pensionärer 
• Planer för kollektivtrafik 

forts 
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Pe § 34 

 
• Regler för färdtjänst 
• Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer 
• Översiktsplaner 

Rådet äger ta erforderliga initiativ för att föra fram synpunkter och beslut inom sig i aktuella 
ärenden. 

Pensionärsrådet beslutar 
att påpeka pensionärsrådets roll som remissorgan och samrådsorgan till kommunens 
styrelser, nämnder och förvaltningar i frågor som särskilt berör pensionärer, 

__________  
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