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Plats och tid

Fullmäktigesalen i kommunhuset, Svalöv, kl 13.00-15.15
Ajournering 13.55-14.20

Beslutande

Eva Olofsson (C), vice ordf. tjänstgör för Anders Svärd (S), ordf.
Ann Pettersson (M)
- (SD)
Krister Olsson (S)
- PRO Teckomatorp
Jan Gustafsson, PRO Billeberga
Gunnar Friberg, SPF Röstånga
Göte Hilding, PRO Stenestad
Ulla Mark, SPF Svalöv
Anders Michaelsson, PRO Svalöv
Ingrid Hildingsson, PRO Kågeröd
- SPF Konga-Kågeröd
- SPF Teckomatorp
- FUB
Nils Alvar Eksten, RSMH

Ej tjänstgörande
ersättare

- (S)
- (C)
- (M)
- (SD)
- (L)
- PRO Teckomatorp
Inga-Lill Ranström, PRO Billeberga
Einar Westin, SPF Röstånga
Sven Håkansson, PRO Stenestad
Ingrid Wald, PRO Svalöv, §§ 16-19
- PRO Kågeröd
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd
- SPF Teckomatorp

Övriga deltagare

Justerare

Britt Jönsson, PRO Teckomatorp
Sara Månsson, nämndsekreterare
Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande
Stefan Larsson, kommunchef, §§ 16-17, § 19
Josefine Mangbo, socialchef, §§ 18, 20
Anna Johnsson, ekonom, § 18

Utdragsbestyrkande
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Utses att justera

Ingrid Hildingsson, Ulla Mark

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2017-12-01, kl. 09.30
§§ 16 - 21

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Eva Olofsson (C)

Justerare
Ingrid Hildingsson, Ulla Mark

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

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Sara Månsson
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Dnr -

Beslut om närvaro
Beslut
1. Lisbeth Lyhagen, Karin Thomasson och Karl Thomasson godkänns att
närvara på mötet.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågan om studiebesök från PRO, Lisbeth Lyhagen, Karin Thomasson och
Karl Thomasson, att närvara på mötet har inkommit.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 17 Kommunchefen presenterar sig
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 augusti tillträde Stefan Larsson som ny kommunchef i Svalövs kommun.
Stefan är 52 år och bor i Helsingborg. Stefan är sambo och har tre barn i vuxen
ålder.
Stefan har tidigare arbetat inom försvarsmakten i 15 år. Under denna sejour
genomfördes en utlandsmission 2003. År 2000 började han som
managementkonsult inom den privata sektorn och under åtta år var det främst
affärs- och ledarskapsutveckling som gällde. Det var först i slutet av 2008 som
Stefan kom in på den kommunala banan. Han har varit förvaltningschef i sex år
samt kommunchef och tillförordnad kommundirektör. Senast kommer Stefan
från Tomelilla kommun där han var kommunchef.
Intresset för just Svalövs kommun är viljan att bli bättre och att utvecklas på
olika sätt, i exempelvis näringslivsfrågor, högre skolresultat m.m. Det finns en
positiv anda och en strävan hos såväl politiker som personal att alltid försöka bli
bättre, upplever Stefan.
Inom förvaltningen har en utvecklings- och kommunikationsavdelning tagit form.
För att kunna utvecklas som kommun har man omfördelat resurser från turism
till kommunikation. Från årsskiftet kommer Svalövs kommun ha egen
Facebooksida. Man har konverterat tjänsten kvalitetsstrateg till
utvecklingsstrateg. Arbetet med ”familjen Helsingborg” och ”6 K kommunerna”
(Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga) har intensifierats. En
annan tanke har varit att ta emot trainees nästa höst. Man kommer även att
arbeta en del med digitalisering och för vård och omsorg kommer det att vara
speciellt viktigt. Exempelvis inom ”telemedicin” som innebär att ge medicinsk
vård på distans.
Trygghet – Under hösten har man arbetat intensivt med ett antal incidenter. I
budgeten finns förslag på att man anställer en säkerhetschef istället för att som
idag köpa tjänster från Landskrona stad. Den 4 december kommer det att på
kommunstyrelsen presenteras en särskild satsning på tryggheten i Svalövs
tätort.
Kommunen arbetar med en plan som kallas Lokalförsörjningsplanen. I den kan
man se ett investeringsbehov på mellan 350 – 400 miljoner kronor fram till år
2030. Det finns bl.a. ett direkt behov av att arbeta med särskilt boende och
gruppboenden. Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen i början på
nästa år.
2050 kommer 25 procent av befolkningen att vara över 65 år. Det innebär att vi
måste ändra utformningen av det framtida byggbeståndet. Det måste finnas
trygghetsboende och andra lämpliga boendeformer. Vi måste även arbeta mer
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med de tekniska hjälpmedlen i hemtjänsten för att kunna klara av utmaningen
av en allt mer åldrande befolkning.
Tillväxt – Det finns mycket man kan vara stolt över i Svalövs kommun. Det finns
en vilja att bli bättre och det ska vi vara stolta över. Det vi gör idag ska vi
tillsammans försöka göra ännu bättre imorgon.
Frågor och svar från rådet till kommunchefen.
Jan Gustafsson, PRO Billeberga berättar att det har funnits trygghetsboende i
Billeberga som man har lagt ner och gjort om till vanliga lägenheter. Nu har
situationen ändrat sig och många vill bo kvar i byn. Tid är att tänka på vad man
kan göra i Billeberga inom detta område. Stefan Larsson svarar att man har
börjat talat med exploatörer om att bygga olika slags boende som passar för
olika skeende i livet exempelvis äldreboende men det är upp till de
förtroendevalda att besluta om var man ska placera de olika boendena. Enligt
Jan ska man flytta idrottsplatsen i Billeberga precis efter att det byggts en ny
idrottsanläggning för Billeberga GIF. Frågan är då vad som händer med de
anläggningar man redan har. Ett förslag innan man bestämmer att bygga nytt
så titta på vad man kan använda de till, kanske inom barnomsorgen.
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson svarade att moduler som finns
på idrottsplatsen är flyttbara.
Anders Michaelsson, PRO Svalöv meddelar att dörrarna till idrottshallen står
öppna och att risken därmed ökar för skadegörelse. Stefan Larsson berättar att
man i samband med aktiviteter såsom bl.a. handbollslandskampen har höjt
säkerheten med väktare och att man kommer att fortsätta titta över låsningen
av lokalerna.
Anders Michaelsson, PRO Svalöv, påpekar även att rådet i många ärenden
såsom bl.a. lokalförsörjningsplanen är tänkt att vara ett bollplank till tjänstemän
och politiker för att få ordning på detta. Stefan Larsson uppger att innan man
kan remittera ett ärende till ett remissorgan måste de förtroendevalda godkänna
prognoserna vilket de kommer att ta ställning till i februari, därefter kan man
skicka ärendet på remiss till rådet.
Gunnar Friberg, SPF Röstånga vill inte att man glömmer Röstånga. De har
inget äldreboende i Röstånga. Det är synd att folk behöver flytta ut från
kommunen för att det inte finns boende. Stefan Larsson berättar att man hade
ett möte i veckan som handlade om turistbyrån i Röstånga. Där talades även
om att bygga i Röstånga då det verkar vara en attraktiv tätort och det finns
bostadsbolag som är intresserade av att bygga där. Det är dock en fråga som
de förtroendevalda tar ställning till d.v.s. var de särskilda boendena ska
placeras ute i kommunen.
Nils Alvar Eksten, RSMH, undrar om man har diskuterat vidare frågan om
Seniorkort i kommunen. Birgitta Jönsson meddelar att det finns en utredning
från Skånetrafiken till Svalövs kommun om vad detta skulle kosta och det
kommer inte att finnas utrymme i budgeten för detta i år. Nils Alvar påpekar
även att det är svårt att ta sig till och från Landskrona med kollektivtrafiken på
helger och kvällar. Birgitta Jönsson svarar att kommunen får köpa turerna och
en tur kostar ca. 900 000 kr/år. Det är region Skåne som äger frågan om
utökandet av turerna.
Protokollet ska skickas till:

-

6(11)

Sida

Rådet för funktionshindrade och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
pensionärer
2017-11-23

Dnr -

§ 18 Budgetinformation på nämndsnivå
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Josefine Mangbo informerar om att förslaget på budget inom vård
och omsorg 2018 är på 191 473 tkr. Finansiellt innebär det att kommunen
förväntas nå målet med 1,5 procent. Det skulle innebära och innebar i våras att
arbetshypotesen för bl.a. vård och omsorg var besparingar om ca 3 procent
(5,6 miljoner kr). Hårt arbete inom förvaltningen har istället resulterat i ett
förslag på ett tillskott om 2 miljoner kr. I förslag till budget finns därför inte
längre några förslag på besparingar.
Internbudgeten kommer att påbörjas när beslut är taget om budgeten. Förslaget
är att kommunfullmäktige binder anslag på nämndsnivå (tidigare
verksamhetsnivå). Det innebär att vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om
fördelningen dels övergripande, dels till respektive verksamhet.
Det pågår en utredning kring ersättningsbelopp för valfrihetssystemet (LOV).
Det innebär att man tittar på ersättning inom hemvården utifrån en
brukarbaserad vårdpeng.
Utmaningen inför nästa år är hemvården där det för närvarande finns ett
underskott och det dessutom befaras en ökning av antalet timmar. Våra
särskilda boende och boende inom LSS ligger i balans med budget med
undantag för ett boende.
Ann Petersson, sitter i styrelsen för Svabo/Svalo och berättar att inom 5 år
kommer behovet av bostäder för äldre att vara mycket större. Ska man kunna
tillgodose detta så måste man börja nu eftersom processen är lång. Bakom
Solgården har lokaliserats ett utmärkt läge, där man på sikt kan göra en mer
flexibel lösning.

Beslutsunderlag
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 49-2017

§ 19 Presentation av vård- och omsorgplanen
Beslut
1. Informationen noteras.
2. Vård- och omsorgsplanen skickas ut till rådets medlemmar med önskan
om remissvar senast den 31 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Vice ordförande Eva Olofsson berättar att man i våras bestämde att revidera
den vård och omsorgsplanen som hade påbörjats. Ordförande Anders Svärd
har gått i spetsen och underlag har tagits fram som har cirkulerat mellan
ledamöterna i nämnden. Tjänstemännen har tagit fram formalia angående den
lagstiftning som styr verksamheten. Nu finns ett förslag till plan som går ut på
remiss till de olika organisationerna bl.a. rådet och de olika partierna.
Remisstiden är satt till den 31 januari 2018.
Nils Alvar Eksten påpekar att är svårt för synskadade att läsa vård och
omsorgsplanen när det finns en grå text med ”Arbetsmaterial” över hela sidan.
Sekreteraren kommer att skicka ut en ny plan till den som så önskar.
Anders Michaelsson, PRO Svalöv, undrar om det finns någon uppdaterad
information om tjänsten ”fixar Malte”. Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens
ordförande informerar om att det i budgeten finns ett projekt där Svalövs
kommun är med som kommer att genomföras i samarbete med Finsam,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det kan vara personer som uppbär
försörjningsstöd eller har svårt att komma ut på arbetsmarknaden som ska få
enkla arbetsuppgifter till en avtalsenlig lön. Arbetsuppgifterna kan komma att
rymma de som en ”fixar Malte” kan göra.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsplan, arbetsmaterial
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 20 Övriga frågor
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föranmälda frågor:
a) SPF seniorerna Konga-Kågeröd (Dnr. VON 117-2017)
Ordförande för rådet för funktionshindrade och pensionärers svar på de
föranmälda frågorna: När det gäller ifall resurserna kommer att räcka för det
som väntar runt hörnet så får vi vända på resonemanget och ställa oss frågan
vad som är alternativet? Att alltfler blir äldre kommer att tvinga fram lösningar
som vi inte kunnat drömma om tidigare. En teknisk utveckling kommer att
underlätta både tillsyn och säkerhet och jag är ganska säker på att vi kommer
att lösa det som målas upp som farhågor när vi går in i 2020-talet. Allt detta och
många fler svar på de frågor som ni ställer finns att hitta i det förslag till vårdoch omsorgsplan som kommer att gå ut på remiss i samband med mötet med
rådet för funktionshindrade och pensionärer 2017-11-23.
Frågan om behov- och resursinventering är själva grunden till vad som
föranleder nämnda vård- och omsorgsplan men faktiskt också aktualiseras i
samband med att vi får en ny betalansvarslag som kommer igång efter nyår.
Detta i kombination med att vi går in i en ny fas i hälso- och sjukvårdsavtalet
ligger till grund för att vi tidigt i våras satte igång att inventera våra mest sjuka i
kommunen samt att detta rapporteras till nämnden och dess ledamöter
kontinuerligt.
Svaren på de olika frågorna kring boende och boendeformer har precis
presenterats av Samhällsbyggnadsnämnden i en lokalförsörjningsplan. Denna
hindrar dock inte andra alternativ och initiativ och i vård- och omsorgsplanen
finns det skarpa förslag kring hur vi löser olika boendeformer som ger trygghet
på olika sätt. Det händer också en del intressanta saker på riksplan vilka vi med
spänning följer.
Vad gäller den sista frågan ni ställer kring värdegrund så vill jag minnas att jag
vid tidigare möten har informerat om att det jobbas kontinuerligt med den
samma. Detta är ett arbete som aldrig kan avstanna när man arbetar med
människor.
b) PRO Svalöv (Dnr. VON 120-2017)
Ordförande för rådet för funktionshindrade och pensionärers har svarat
följande: Från PRO Svalöv har inkommit en synpunkt om att det inte
”tjänstemansinformation från nyanställda inte bör ingå som en punkt i
dagordningen” och att den egentligen hör hemma på andra ställen och i andra
forum om alls. Om detta kan man såklart tycka vad man vill men jag är som
ordförande i vård- och omsorgsnämnden mån om att ni som medborgare i
kommunen och som del av ett välfungerande råd också ska ha kännedom om
de personer som anställs vilka har nyckelfunktioner för er medlemmar som
exempelvis anhörigsamordnare och liknande.
Frågan om kostpolicyn och varför denna inte varit föremål för remiss hos någon
av era intresseorganisationer har jag skickat till ordförande för berörd nämnd.
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Huruvida svar inkommit på denna i samband med att utskick görs inför rådet vet
jag inte i dagsläget.
När det gäller delegationer för våra anställda så har jag skickat frågan till berörd
chef som lovat att fräscha upp kunskaperna kring delegeringar för de som har
befogenhet att delegera. Utöver detta har jag begärt in en avstämning i slutet av
året kring alla tillbud och avvikelser för att se huruvida man rapporterar ifall
något avviker från det som ska följas.
Jag instämmer i att kallelser går ut sent. Detta är gängse vad gäller utskick för
såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige. Ju tidigare det skickas ut desto
större risk att det finns saker som är på väg fram i nämnden som inte hinner gå
med ut och som därmed antingen får lämnas på sittande på möte eller skjutas
till nästa möte. Reglementet säger senast 7 dagar men jag tar med mig frågan
om att ändra detta i reglementet ifall det är rådets önskan.
Frågan om akuta kriser hänskjuter jag till vårt kommunalråd Birgitta Jönsson
som tillsammans med kommunchef agerar ledning i en krissituation. Vi har inga
policys när det gäller akuta kriser.
Frågan om anteckningarna som den förra chefen för gata/park förde i samband
med ett av rådens möten förblir en fråga. De noteringar som fördes tog han
med sig och därefter har dessa försvunnit. Tyvärr måste tilläggas.
c) RSMH (frågorna inkom muntligen)
Det har även inkommit frågor från RSMH kring hur vi löser frågan kring
särskilda boenden och trycket på platser. Ordförande för rådet för
funktionshindrade och pensionärers har svarat följande: Det jobbas för högtryck
i frågan som ska lösa knutar på både kort och lång sikt. Frågan i sig är inte ny
men ack så viktig med tanke på de utmaningar som väntar runt hörnet. Man har
även ställt en fråga om hur vi löser situationen för familjer som saknar boende
och denna fråga skickar jag vidare till socialchefen för vidare hantering då den
inte ligger på vård- och omsorgsnämndens bord.
Frågor från förra mötet:
d) Var tog handlingar om ”fria bussresor för 70 plus”, som skickats in till
kommun vägen?
Denna fråga har gått till kommunstyrelsen för handläggning och besvarats av
kommunalrådet Birgitta Jönsson. Ordförande har däremot bett om att man ser
över rutinerna kring posthantering så att inget ska komma bort inför exempelvis
de möten som vi har med rådet. Viktigt dock att det tydligt framgår till vem man
adresserar de brev man skickar med post som annars blir föremål för sortering
och hamnar i den nämnd som hanterar frågan.
e) Kompletterande frågor och svar på dagens möte
Vice ordförande, Eva Olofsson kompletterar med informationen om att
kostpolicyn kommer att gå ut till berörda intresseorganisationer och partier.
Remissvaret ska lämnas in senast den 31 januari 2018.
Socialchef, Josefine Mangbo berättar att vad gäller åtgärder för att förebygga
fallolyckor så får samtliga kommuninvånare över 80 år ett hembesök av
personal inom vård och omsorg.
Vad gäller delegationen så finns det enligt Josefine tydliga rutin som beskriver
detta. Det är en sjuksköterska som utbildar all vårdpersonal. Efter
genomgången utbildning får man sin skriftliga delegation som gäller ett år.
Delegationen ska sedan förnyas varje år. Det finns ett avvikelsesystem om inte
delegationen följs.
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Josefine Mangbo informerar om den nya regeln från och med 2018 enligt den
s.k. ”Betalningsansvarslagen” som gäller personer som är utskrivningsklara från
vården. Dessa ska kommunen ta hem inom 3 dagar och inte inom 5 dagar som
det är idag. Undantag finns inom psykiatrin där detta börjar gälla först 2019.
Redan idag tar vi hem patienterna inom 3 dagar. Det finns även ett centralt
avtal som kommunförbundet håller på att teckna för kommunernas räkning med
region Skåne där en succesivt förändring kommer att införas. Större ansvar
kommer att läggas på primärvården.
Birgitta Jönsson kompletterar frågan om det finns en policy för akuta kriser i
kommunen. Kommunen har en krisledningsnämnd och en plan kallad kris- och
kommunikationsplan, ingen policy. Planen och mer information finns på
kommunens hemsida.
Jan Gustafsson, PRO Billeberga påpekar att det bl.a. i Billeberga saknas en
affär vilket innebär att man måste ge sig ut i trafiken med alla risker det innebär
med olyckor m.m. som kommunen får bekosta. Det är dessutom inte bra för
miljön och detta skulle kunna minska om det fanns affärsmöjligheter ute i
byarna. Eva Olofsson uppger att det är privata aktörer som äger den frågan
men om Billeberga nu planerar att byggas ut så kan det bli fler
affärsmöjligheter.
Det har även efter kallelsen till mötet inkommit en fråga från de fem PRO
föreningarna i Svalövs kommun där det framgår att man vill återinföra
förberedande möte inför mötena med rådet. Vi tror att ett sådant möte skulle
vara verkningsfullt för rådsarbetet. Denna fråga skickar Eva Olofsson vidare till
ordförande Anders Svärd för besvarande.

Beslutsunderlag
Frågor, inkomna 2017-11-02 och 2017-11-06
Svar på frågorna, daterat 2017-11-08
Protokollet ska skickas till:
-
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