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PENSIONÄRSRÅDET  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-09-19 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

    

Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn Namn 
Björn Jönsson, PRO, ordf Karin Belander, SPF 
Ann-Magreth Albin, PRO Kjell-Åke Jakobsson, SPF 
Monica Andersson, PRO, ers Marianne Göransson, SKPF  
Eva-Britt Johansson, SPF, vice ordf Ann-Christine Munoz, SKPF, ers 
Torsten Persson, SPF  

Övriga närvarande, ersättare, adjungerade politiker från 
socialnämnden (sn) och tjänstemän 
Namn Parti Namn 
Maj-Britt Blom, SPF, ers SD Tommy Rosenberg, ledamot sn 
Tord Larsson, SPF, ers BP Carin Falck, 1:e vice ordf sn 
   
Maria Danielsson, områdeschef   
Ingrid Kjellberg, adm/sekreterare 
 

  

 

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 § 35   Sn 19.207  

Information om pågående arbete inför budget 2020 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-17 § 149 att uppdra följande åt nämnderna: 

Att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019 utgör grunden för budget 2020s 
ekonomiska ramar. 

Att förbereda för en effektivisering om 1,5% av nämndens ram. 

Att påbörja ett arbete med att se över nämndernas lokalanvändande och meddela vilka lokaler 
som inte är tillräckligt effektiva eller nyttjande för den kostnad de belastar nämnden med. 

Att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess effektivitet/produktion 

Att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019. 

Information kring det pågående arbetet lämnades vid socialnämndens sammanträde 2019-08-
22 och beslut fattas på socialnämndens sammanträde 2019-09-12 för återrapportering till 
budgetutskottet 2019-09-13. 

Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om socialnämndens 
förslag om effektivisering avseende budget 2020. 

Effektivisering och besparingskrav 1,5% innebär för socialnämnden 4 090 tkr för år 2020. 

Dokumentet ”Socialnämndens arbete med budget 2020 med plan för 2021-2022” daterad 
2019-09-03 delades ut vid dagens sammanträde. 

Pensionärsrådet beslutar 
att påtala till socialnämnden risken med att ta bort möjligheten för äldre personer i hemmet att 
få hjälp av fixartjänsten. 

__________  
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Pe § 36  Sn 19.30 

Information om val av årets seniorinspiratör 2018 
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att instifta ett pris för årets seniorinspiratör. I 
bestämmelserna står det att läsa: 

Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller verkar i 
kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under året utfört en bra insats 
för äldre. 

Priset består av diplom samt blommor och ska delas ut av socialnämndens ordförande under 
Seniordagarna 2019. 

Vård och omsorg har fått in nio stycken nomineringar till priset, varav tre gäller samma person. 

Socialnämndens presidium har valt att föreslå Siv Malmberg. 

Socialnämnden beslutade 2019-08-22, § 83, att utse Siv Malmberg till 2018 års 
seniorinspiratör. 

Nomineringar till 2019 års seniorinspiratör ska vara Vård och omsorg tillhanda senast 2020-
01-31. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________   
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Pe § 37    
 

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

• Aktuell kösituation till särskilt boende. För närvarande är det 15 personer i kö. 
 

• Förslag om att använda Erlandsdal för särskilt boende. Enligt dokumentet  
”Socialnämndens arbete med budget 2020 med plan för 2021-2022” daterat 2019-09-
03: Socialnämnden har tidigare hemställt kommunstyrelsen om att öppna 8 särskilt 
boendeplatser på Erlandsdal, vilket skulle innebära en driftskostnad á 5 mnkr per år. I 
dagens ekonomiska läge finns det inte möjlighet att realisera detta.  
 

• Seniordagarna 9-11 oktober 2019. 9 oktober – Folkets hus i Svedala. 10 oktober – 
Kuben i Bara, 11 oktober – Solgården i Klågerup. Årets tema är: En hyllning till livet. 
Programmet delades ut vid dagens sammanträde. Pensionärsrådet kommenterar att 
årets tryckta program inte är läsvänligt för äldre. 
 

• Anhörigvecka vecka 40. Bland annat kommer kyrkoherde Lars Johansson föreläsa om 
”Ett stöd i liv och död” den 4 oktober på Holmagården med start kl 13:00. 
 

• Nästa kundråd Skånetrafiken, Hässleholm, äger rum 7 oktober, kl 13-15:30. Torsten 
Persson är Svedala kommuns och pensionärsrådets representant i kundrådet och tar 
med sig information om eventuella ärenden och händelser dit. 
 

• Socialnämndens mål 2019-2022 samt indikatorer, sn § 82, 2019-08-22. 
 

• Det extrainsatta pensionärsrådet 2019-10-17 är tidigarelagt till kl 13:15. 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson är inbjuden att informera om 
utredningsuppdraget LOV (Lagen om valfrihet) i särskilt boende och om var Svedala 
kommun befinner sig i planeringen av särskilda boenden. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 38  

Skrivelser och meddelanden 
Socialnämnden/Vård och omsorg 

• (Protokoll socialnämnden 2019-05-09) 
• (Protokoll socialnämnden 2019-06-04) 
• (Protokoll socialnämnden 2019-08-22) 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 39  

Övriga frågor – Information från Svedala kommuns 
representant i politikerrådet Skånetrafiken 
Socialnämndens 1:e vice ordförande Carin Falck, som är Svedala kommuns representant i 
politikerrådet, informerar om att nästa politikerråd Skånetrafiken i Hässleholm är den 10 
oktober. Enligt information från Skånetrafiken visar den senaste undersökningen på mycket 
mer nöjda resenärer och att kostnaderna har minskat. 

Inför politikerrådsmötet kommer Carin Falck att ta kontakt med enhetschef Ann-Caroline 
Skoog för att förslagsvis samla in synpunkter från färdtjänstanvändare på dagcentralerna och 
trygghetsboendena. Samordning kommer också eventuellt att ske med Svedala kommuns och 
pensionärsrådets kundråds representant Torsten Persson. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 40  

Övriga frågor – Elcyklar för utlåning i Svedala kommun 
Ann-Magreth Albin, PRO, Bara lyften frågan om tillgången på elcyklar för utlåning i hela 
Svedala kommun.  

I dagsläget finns elcyklar placerade i Svedala tätort att låna genom Kundservcie i 
Kommunhuset i Svedala. En depositionsavgift tas ut som lämnas tillbaka när cykeln 
återlämnas i samma skick som när den hämtades. 

Pensionärsrådet beslutar 
att påtala till bygg och miljönämnden att pensionärsrådet anser att det bör övervägas att 
placera elcyklar för utlåning i samtliga större tätorter i Svedala kommun, det vill säga Svedala, 
Bara och Klågerup. 

__________  
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Pe § 41  

Övriga frågor – Information från Svedala kommun till äldre 
och personer som inte har tillgång eller möjlighet att 
använda dator 
Ann-Magreth Albin, PRO, Bara lyften frågan om samhällsinformation från Svedala kommun till 
äldre och personer som inte har tillgång eller möjlighet att använda dator. 

Under tre sommarmånader 2019 har inte SvedalaNytt givits ut. För många äldre och personer 
som inte har tillgång eller möjlighet att använda dator är SvedalaNytt den enda tryckta 
informationen från Svedala kommun.  

Vidare påtalar Ann-Magreth Albin att kommunens webbsida inte fyller behovet och ofta inte är 
i takt med aktuella händelser i kommunen. 

Pensionärsrådet beslutar 
att påtala till kommunikationsenheten att pensionärsrådet anser att viktig information inte 
kommer alla till del under de månader som SvedalaNytt inte ges ut. 

__________  
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