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Närvarolista Pensionärsrådet 

Beslutande 
Namn Namn 
Monica Körner, PRO Torsten Persson, SPF 
Christer Sjöström, PRO Maj-Britt Blom, SPF, ersättare 
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 M Per Mattsson, ordf socialnämnden § 42 
Carl-Göran Sjöstedt, PRO, ersättare 
 

SD Tommy Rosenberg, ledamot 
socialnämnden 

Maria Danielsson, områdeschef   
Moa Blom, verksamhetsstrateg §§ 
42-43 

  

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 § 42  Sn 19.102   

Information om utredningsuppdraget LOV (Lagen om 
valfrihet) inom särskilt boende och om var Svedala 
kommun befinner sig i planeringen av särskilda boenden 
Enligt pensionärsrådets protokoll 2019-05-23 påpekade pensionärsrådet att de förutsätter att 
de får ta del av utredningsuppdraget LOV (Lagen om valfrihet) i god tid och beslutade 2019-
05-23, § 29, att bjuda in Socialnämndens ordförande Per Mattsson för information om 
utredningsuppdraget LOV inom särskilt boende och om information om var Svedala kommun 
befinner sig i planeringen av särskilda boenden.  

Vid socialnämndens sammanträde 2019-05-06 § 60 beslutade socialnämnden: 

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 konsekvens-
analys, 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. 

Vid socialnämndens extra sammanträde 2019-09-26 § 95 presenterades utredningen ”LOV 
inom särskilt boende”, daterad 2019-09-19.Socialnämnden beslutade att notera informationen 
till protokollet. 

Beslut i frågan planeras att fattas på socialnämndens sammanträde 2019-10-17. 

Vid dagens sammanträde informerar Socialnämndens ordförande Per Mattsson om LOV och 
om var Svedala kommun befinner sig i planeringen av särskilda boenden.  

Utredningen ”LOV inom särskilt boende” daterad 2019-09-19 är utskickad i kallelsen. 

Forts 
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Forts 

Pe § 42 

Vid dagens sammanträde har pensionärsrådet möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen över 
”LOV inom särskilt boende”. 

Pensionärsrådet beslutar 
att framföra till kommunstyrelsen att ärendet om LOV inte är fullständigt utrett och inte 
förankrat hos Svedala kommuns invånare samt 

att i dagsläget ser inte pensionärsrådet någon fördel med att införa LOV. 

__________  
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Pe § 43   Sn 19.170  

Framtagande av Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Framtagande av en ny Vård- och omsorgsplan för 2020-2023 pågår. Vård- och 
omsorgsplanen är det dokument som sätter riktlinjerna för verksamheten och det ska gälla 
under fyra år. 

Arbetet med att ta fram planen började i juni och fortgår under hösten och det är planerat för 
beslut om planen i socialnämnden i december 2019. 

Under arbetets gång är det flera instanser som ska ges möjlighet att tycka till om planen, 
bland annat brukare och klienter, medarbetare och chefer, fackliga representanter, 
pensionärsrådet, funktionsrättsrådet och socialnämnden. 

Information om arbetet med planen har delgivits socialnämnden 2019-06-04, § 74 samt en 
workshop om planen genomfördes i socialnämnden 2019-08-22, § 87. 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till ”Vård- och omsorgsplan 2020-2023”. 
Områdeschef Maria Danielsson informerar om förslaget till den framtagna planen. 

Pensionärsrådet ges möjlighet att yttra sig till socialnämnden om planen. Yttrandet ska kommit 
socialnämnden tillhanda senast 2019-10-28. 

Pensionärsrådet beslutar 
att till socialnämnden påtala att de förutsätter att pensionärsrådets tidigare invändningar mot 
att ta bort fixartjänsten och pensionärsrådets synpunkter om LOV beaktas, samt 

att för övrigt ställa sig bakom förslaget till ”Vård- och omsorgsplan 2020-2023”. 

__________  
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Pe § 44  Sn 19.132 

Information från – Svedala kommuns representant från 
pensionärsrådet vid Skånetrafikens Serviceresors 
Kundsråds möte den 7 oktober 
2019-02-01 övergick färdtjänsten i Svedala kommun i Skånetrafikens Serviceresors regi. 
Serviceresor färdtjänst har tre olika råd för att få en bredare kontaktyta med sina samarbets-
partners: Tjänstemannarådet, Politikerrådet och Kundrådet.  

Vid dagens pensionärsråd informerar pensionärsrådets representant Torsten Persson, SPF 
från Skånetrafikens Serviceresors Kundråds möte den 7 oktober vid Skånetrafikens 
huvudkontor i Hässleholm. 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Pe § 45  Sn 19.288   
 

Inför Skånetrafikens besök vid pensionärsrådets 
sammanträde 2019-11-28  
Trafikingenjör Annette Bengtsson, Svedala kommun har varit i kontakt med tjänsteman på 
Skånetrafiken och föreslagit pensionärsrådet att bjuda in tjänsteman från Skånetrafiken med 
anledning av att Skånetrafiken inför ett nytt biljettsystem i december och att det framkommit 
önskemål från pensionärsrådet om information om tidtabellsförändringar. 

Skånetrafikens tjänsteman har framfört önskemål om att få frågeställningar från 
pensionärsrådet i förväg för att bemanna rätt vid sammanträdet 2019-11-28. 

Pensionärsrådets presidium har föreslagit följande frågeställningar och dessa frågeställningar 
har kommunicerats med övriga i pensionärsrådet: 

• Nytt biljettsystem 
• Gratis resor för pensionärer i hela Skåne, diskuteras detta. 
• Närtrafik  
• Tidtabellsförändringar 
• Märkliga zonindelningar som påverkar biljettkostnaden (Pe § 32 Biljettpris med 

Skånetrafikens app linje 141) 
• Hur reser man till vårdcentralen i Svedala. 

 

Pensionärsrådet beslutar 
att överlämna ovanstående frågeställningar till tjänsteman på Skånetrafiken inför 
Skånetrafikens besök vid pensionärsrådets sammanträde 2019-11-28, kl 13:30, Stella 
dagcentral, Almgatan 10 i Svedala. 

__________  
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Pe § 46  

Information från Vård och omsorg 
 

Vid dagens sammanträde informerar områdeschef Maria Danielsson om:  

• Aktuell kösituation till särskilt boende. För närvarande 14 personer i kö. 
 

• Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022, Sn § 89, 2019-09-12 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Pe § 47  

Skrivelser och meddelanden 
Socialnämnden/Vård och omsorg 

• (Protokoll socialnämnden 2019-09-12) 
• (Protokoll socialnämnden 2019-09-26) 

Pensionärsrådet beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________  
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Pe § 48  Sn 19.287 

Samlingslokaler i Svedala – Folkets Hus 
Björn Jönsson, PRO, pensionärsrådets ordförande, lyfter frågan om samlingslokaler i Svedala 
– Folkets Hus. 

Vid dagens sammanträde föreligger PM – Folkets Hus daterat 2019-09-03. 

Enligt PM – Folkets hus framkommer bland annat förslag om 3 olika alternativ om åtgärd för 
Folkets Hus.  

Svedala Exploaterings AB föreslår följande: 

- Att upphäva beslut om renovering 
- Att komma överens med hyresgästen om plan för avveckling, ev att avtalet upphör 
- Att uppdra åt VD att arbeta vidare med alternativ 2. 

Pensionärsföreningarna i Svedala har mycket aktiviteter i Folkets Hus i Svedala såsom 
medlemsmöten, aktiviteter och kursverksamhet. 

Pensionärsrådet beslutar 
att till Svedab, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige påtala pensionärsföreningarnas 
fortsatta behov av en stor samlingslokal med de faciliteter som finns i Folkets Hus i Svedala. 

__________  
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