Sida

Rådet för funktionshindrade och UTKAST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8)
Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00 – 14:55

Beslutande

Anders Svärd (S), ordf.
Eva Olofsson (C), vice ordf.
Ann Pettersson (M) §§ 3 - 6
Ingrid Ekström (SD)
Nils-Erik Jönsson, PRO Teckomatorp
Inga-Lill Ranström, PRO Billeberga
Gunnar Friberg, SPF Röstånga
Göte Hilding, PRO Stenestad
Inger Nilsson, SPF Svalöv
Bengt Zander, PRO Svalöv §§ 1- 4
Ingrid Hildingsson, PRO Kågeröd
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp
Gabrielle Ottosson, FUB

Justerare

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Sara Månsson, nämndsekreterare
Josefin Mangbo, socialchef
Elisabeth Viktorsson, kulturchef §§ 1 - 2
Monica Ingves, verksamhetschef LSS
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg §§ 1 - 4
Hans-Gösta Hansson

Lisbeth Jönsson, PRO Teckomatorp
Jan Gustafsson, PRO Billeberga
Ulla-Britta Persson, SPF Röstånga
Sven Håkansson, PRO Stenestad
Ulla Mark, SPF Svalöv
Anders Mikkelsen, PRO Svalöv
Karin Fredriksson PRO Kågeröd
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd
Per-Åke Persson, SPF Teckomatorp
Einar Westin, SPF Röstånga

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Sven Mårtensson och Sven Håkansson
2017-02-27, kl. 15.30, Kommunhuset
§§ 1 – 6

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Anders Svärd

Justerare
Sven Mårtensson och Sven
Håkansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Anslaget under tiden

2017-02-22 – 2017-03-15

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

§ 1 Beslutad ärendelista
§2
§3
§4
§5
§6

Justerare

Nytillträdda socialchefen presenterar sig .................................................. 4
Information om kultur- och biblioteksverksamheten i Svalövs kommun ... 5
Ledsagarservice enligt 9 § p. 3 i lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ............................................................................ 6
Sammanträdesdatum 2017 ....................................................................... 7
Övriga frågor.............................................................................................. 8

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

Dnr -

§2

Nytillträdda socialchefen presenterar sig

Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den 6 februari 2017 tillträde Josefine Mangbo som ny socialchef i Svalövs
kommun. Hon kommer senast från Klippans kommun där hon arbetat som
verksamhetschef och tillförordnad socialchef.
Josefin meddelar att hon gärna kommer tillbaka till rådet för funktionshindrade
och pensionärer efter sommaren när hon hunnit landa i sin nya roll som
socialchef.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

Dnr -

§3

Information om kultur- och
biblioteksverksamheten i Svalövs kommun

Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kulturchef Elisabet Viktorsson presenterar sig och informerar om sina två
ansvarsområden, dessa är allmän kultur och biblioteksverksamheten i Svalövs
kommun.
Elisabeth presenterar Svalövs kommuns kulturplan och dess prioriterade
områden, vilka är kulturens tillgänglighet, samverkan med idéburen sektor och
kulturella arenor. För en liten kommun som Svalöv krävs det samarbete med
andra kommuner och privatpersoner för att kunna skapa kvalitativa evenemang.
Ett exempel på detta är samarbetet med Jan-Ove Hansson, som generöst
bidrag till Svalövs skulpturssymposium, andra exempel på samarbetspartners
är Fridhems folkhögskola, Malmö opera och Svenska kyrkan.
Vidare presenterade Elisabeth Svalövs Biblioteksplan. Samhällsgrupper som
planen tar särskilt hänsyn till är medborgare med funktionsnedsättning och dem
med andra modersmål än svenska. Biblioteksplanen kommer att revideras
under hösten 2017 och Elisabeth välkomnar idéer om förbättringar.
Det finns också en tillgänglighetsplan som siktar åt att värna om tillgänglighet
hos våra bibliotek. Ett exempel på kommunens arbete för att säkerställa
bibliotekens tillgänglighet för medborgare med funktionshinder är satsningen
talböcker och taltidningar.
Kommunen har inte haft möjlighet att bedriva så mycket kultur som man önskat
i Röstånga på grund av bristande resurser.
Övrig kulturell verksamhet som har bedrivits eller skapats under föregående år
är filmen Sand och Svalöv som innehåller ljud och bilder från bygden,
biblioteksverksamheten har löpnade besökt Solgården med böcker och boktips
samt att det nyrenoverade biblioteket i Teckomatorp har öppnat. Biblioteken har
också haft en mängd olika utställningar och föreläsningar under året som gått.
Kommunen är på gång med nya hemsidor för biblioteken, om föreningar hör av
sig med information finns det möjlighet att även de bibliotek som drivs av
föreningar, så som biblioteket i Stenestad, syns på hemsidan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
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Dnr VON 19-2017

§4

Ledsagarservice enligt 9 § p. 3 i lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)

Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutad riktlinje från 2004 för insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3
LSS behöver revideras då den inte är i enlighet med gällande praxis.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2011 ref. 8 funnit att
omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och
kulturella aktiviteter inte ingår i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
LSS saknar bestämmelser som gör det möjligt för kommunen att utge
ekonomiskt stöd till kostnader som inte avser personlig assistans. Anspråk på
ekonomisk ersättning för utlägg kan därför bara prövas enligt socialtjänstlagen
(SoL). HFD erinrade i domen om att kommunen har möjlighet att, om det finns
skäl för det, ge bistånd även om den enskilde inte uppfyller förutsättningarna för
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, så kan bistånd lämnas enligt 4 kap. 2 §
SoL.
Förvaltningen har uppmärksammat att det har skett en viss förskjutning mellan
insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och insatsen biträde av
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Det är viktigt att skillnaderna mellan uppdraget
ledsagarservice och kontaktperson tydliggörs.
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att tjänsteskrivelsen skickas på remiss
till rådet för funktionshindrade och pensionärer.
Möjligheten för rådets deltagare att lämna synpunkter i ärendet finns och ska ha
inkommit till förvaltningen senast den 31 mars 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-02-13
Socialnämndens beslut 2004-11-25, § 141 och 2004-08-26, § 91
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2004-06-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAIS, JEMO, CAKK, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-02-21

Dnr VON 127-2016

§5

Sammanträdesdatum 2017

Beslut
1.

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshindrade och pensionärer kommer under 2017 att
sammanträda den 21 februari kl. 13–15.30, 27 april kl. 13–15.30 och den 28
september kl. 13–15.30 i fullmäktigelokalen. Beroende på resurser blir det
eventuellt aktuellt med ett fjärde sammanträde i november.

Beslutsunderlag
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
pensionärer
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Dnr -

§6

Övriga frågor

Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Ärendet ”Brukarportal” utgick från dagens sammanträde.
b) Bengt Zander har inkommit med ärendet ”Extrahänder i välfärden”.
Ärendet överlämnas till Josefin som återkommer med svar till nästa
sammanträde.
c) Niklas Gidensatm kommer till nästa sammanträde för att kunna svara
på frågor kring underhåll av parker, belysning och snöröjning. Skicka
gärna in era frågor någon vecka innan sammanträdet för att ge Niklas
möjlighet till att förbereda sig.
d) Utemiljön vid Ängslyckan görs om för att göra det lättare att ta sig fram
med rullstol. Frågan huruvida det kommer görs också invändifa
förändringar tar Ann med sig till kommande sammanträde för SvalBo
och SvaLO.
e) Nils-Erik Jönsson tar upp frågan om bommar som stannar nere över 7
minuter vid banövergången i Teckomatorp. Anders meddelar att
förvaltningen är medveten om problemen och för dialog med
trafikverket.
f)

Jan Gustafsson tar upp frågan om att det saknas boende i Billeberga för
äldre som inte längre kan bo kvar hemma. Anders svarar att
förvaltningen arbetar med att finna en lösning. Problemet är bland annat
att kommunen saknar mark i området Billeberga/Tågarp,

g) Anders Mikkelsen tar upp frågan om Fixar-Malte. Han påvisar att det blir
ekonomisk fördelaktigt om äldre kan få hjälp innan dem skadar sig i sina
försökt att klara tuffar uppgifter i hemmet. Anders meddelar att han
kommer presentera hur andra kommuner har tänker kring en fixarfunktion vid rådets möte i april. I slutändan handlar det om resurser.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

