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Plats och tid Fullmäktigesalen i kommunhuset, Svalöv kl 13.00 – 15.00 
Ajournering kl. 13.41 – 13.49. 
 

Beslutande Anneli Persson (S), ordf. 
Eva Olofsson (C), vice ordf.  
Krister Olsson (S) 
 
Britt Jönsson PRO Teckomatorp 
Inga-Lill Ranström, PRO Billeberga 
Gunnar Friberg, SPF Röstånga 
Clas Skogh, SPF Svalöv 
Anders Michaelsson, PRO Svalöv  
Ingrid Hildingsson, PRO Kågeröd 
Gun Ivarsson, SPF Konga-Kågeröd 
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp 
Ann-Krista Olsen Wilhemsson, SPF Konga-Stenestad 
Sven Håkansson, PRO Stenestad 
Ann-Kristin Nilsson (SPF Svalöv) 
 
Nils Alvar Eksten, RSMH, Diabetesföreningen 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
 
Einar Westin, SPF Röstånga 
Ingrid Wald, PRO Svalöv 

 

Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Kommunstyrelsens ordförande  
Josefine Mangbo, socialchef  
Louise Linde, nämndsekreterare 
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Utses att justera Clas Skogh, Ingrid Hildingsson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-03-05, kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 6 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Clas Skogh Ingrid Hildingsson  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Sammanträdesdatum 2018-02-08 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr VON 22-2018 

§ 2 Remissvar på strategisk lokalförsörjningsplan för 
Svalövs kommun 2017-2020 

Beslut 
 

1. Rådet ställer sig bakom Lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 
2017 till 2022 med utblick till 2030.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2016-12-05 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till 2037, med 
detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 20 år.  

Under arbetets gång har det resulterat i ett dokument med benämningen 
Lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till år 
2030. Tidsperioden stannar vid 2030 då tillgänglig befolkningsprognos inte 
sträcker sig längre.  

Kommunens befolkning ökar med cirka 100 personer per år. Att kommunen 
förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet 
förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar för nyanlända och 
ensamkommande flyktingungdomar. Även andelen äldre i behov av vård och 
omsorg tenderar att öka. För att möta detta behov planerat och kostnads-
effektivt, är ett lokalförsörjningsprogram ett viktigt planeringsunderlag inför 
denna lokalanskaffning. Detta program ger förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov 
i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att 
kunna bedöma framtida investeringsbehov samt kommunens samlade 
lokalkostnader. Programmet ska användas av nämnder och styrelser i det årliga 
arbetet i samband med kommunens strategiska plan- och budgetprocess. 

2017-11-20 redovisades programmet för Kommunstyrelsens arbetsutskott som 
återremitterade programmet till förvaltningen för skyndsam komplettering av 
idrottshallar, bibliotek och samlingslokaler. Denna komplettering utfördes under 
december 2017 och januari 2018 och en reviderad version upprättades, daterad 
2018-01-15. Justerade sidor är 4, 8 och 10 och nya sidor är 50 till 55 samt 83 
och 84. 

2018-01-29 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att berörda nämnder 
samt rådet för funktionshindrade och pensionärer, ska ges möjlighet att yttra sig 
om Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022, med utblick till 2030, daterat 2018-
01-15.  

Lokalförsörjningsprogrammet har tagits fram under ledning av sektorn för 
Samhällsbyggnad. Uppgiftslämnare från sektor social omsorg har i huvudsak 
varit enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock, men även respektive 
verksamhetschef samt socialchef har deltagit i arbetet. Underlag har 
fortlöpande lämnats och sektorn har fortlöpande getts möjlighet att revidera 
programmet samt komplettera uppgifterna. Bedömningen är att 
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lokalförsörjningsprogrammet visar vård- och omsorgsnämndens samlade 
lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv.   

Rådet för funktionshindrade och pensionärer ges nu möjlighet att yttra sig i 
ärendet och förvaltningen föreslår att rådet ställer sig bakom 
Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med utblick till 2030. 

Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg kommer och presenterar 
lokalförsörjningsprogrammet för rådet.  

Nils-Alvar Eksten, RSMH, undrar över hur det ser ut med lägenheter anpassade 
för äldre. Mats Dahlberg medger att det är en utmaning att möta behovet i 
framtiden, men lokalförsörjningsprogrammet är ett steg på vägen.  

Underlag 

Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med utblick till 2030, reviderad 
upplaga, daterad 2018-01-15. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (JEMO, MNVR, SAMA) 
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Dnr - 

§ 3 Kommunstyrelsens ordförande presenterar sig 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari valdes Jan Zielinski (S) 
till kommunstyrelsens nya ordförande. Han ersätter Birgitta Jönsson (S).  
 
Jan berättar att han uppvuxen i Svalövs kommun och bor numera i 
Teckomatorp. Han har tidigare arbetat på varet i Landskrona för att sen börja 
på Scan i Kävlinge. På Scan blev Jan vald till skyddsombud för att sedan gå 
vidare och bli ombudsman inom livsmedelsindustrin. Han har arbetat som  
ombudsman de senaste  23 åren.  
 
Jan har tidigare varit politiskt aktiv, både på riksnivå och i Svalövs kommun. De 
senaste två åren har han varit ledamot i bildningsnämnden och gruppledare för 
socialdemokraterna.  
 
Efter presentationen beskriver Jan hur framtiden ser ut, med anledningen av 
den förändrande valteknisk samverkan. Socialdemokraterna styr numera 
tillsammans med centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministisk 
initiativ. Detta påverkar ordförande- och vice ordförandeposten på så sätt att 
dessa kommer väljas om för bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och bygg och räddningsnämnden.  
 
Det valtekniska samarbetet innebär att partierna tillsammans blir den största 
politiska gruppen, men de har inte en gemensam politisk plattform. Det finns 
alltså inte ett gemensamt politiskt program, utan partierna gör sitt bästa för att 
komma överens. Ambitionen är att skapa arbetsro fram till valet.  
 
Nils-Alvar meddelar att han önskar se ett ökat samarbete med kommunens 
ideella föreningar. Han påpekar vikten av att inte glömma de föreningar som 
finns utanför kommunen.  
 
Ajournering kl. 13.41 – 13.49. 
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Dnr - 

§ 4 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som antogs av 
riksdagen i juni 2017. 

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. I lagen tydliggörs att verksamheter inom 
socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför 
patientens utskrivning från sluten vård. I detta syfte ska lagen särskilt främja att 
patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som 
möjligt efter att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Socialchef Josefin Mangbo föredrar ärendet för rådet. Presentationen som 
visades vid mötet skickas ut till rådets representanter via e-post.  

Beslutsunderlag 

Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2017-12-11 
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Dnr - 

§ 5 Avsägelse och val 

Beslut 
 

1. Avsägelse från Nils Erik Jönsson godkänns.  

2. Valet av ny representant i Kundrådet för färdtjänst, sjukresor och 
anpassning av kollektivtrafik bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Nils Erik Jönsson har i skrivelse daterad 2018-02-06 avsagt sig uppdraget som 
representant i Kundrådet för färdtjänst, sjukresor och anpassning av 
kollektivtrafik.  

Det är Rådet för funktionshindrade och pensionärer som väljer ny representant.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Nils Erik Jönsson, inkommen 2018-02-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 6 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Föranmälda frågor  

RSMH  
a) Utökad tid för personligt ombud (PO) från 50 procent till 100 procent då 

hon inte hinner med allt som ska göras.   
Nils-Alvar Eksten menar att kommunens personliga ombud inte hinner med sitt 
uppdrag till fullo och önskar att hennes tjänst utökas från 50 procent till 100 
procent. Socialnämndens ordförande svarar att kommunens bedömning är att 
50 procent räcker.  
 

b) Inrättandet av BISAM (Brukarinflytandesamordnare) via PO Skåne.  
Socialchef Josefin Mangbo meddelar att hon har tidigare positiva erfarenheter 
av BISAM och tar med sig frågan.  
 

c) Nytillträdde kommunfullmäktiges ordförande kommer och presentera sig 
och svarar på frågor.   

Det var tyvärr inte möjligt för ordförande i kommunfullmäktige att delta vid 
dagens möte.  

 
d) Diskutera Skånetrafikens färdtjänst, sjukresor, kollektivtrafik med tanken 

på mötet i april.  
Kontaktuppgifter till handläggaren Susanne Ståhl förmedlas till Nis-Alvar Eksten 
för vidare diskussioner direkt med handläggare.  

 

PRO föreningarna  
e) ”Fixar Malte” och Birgitta Jönsson tal om pengar och att Malte skulle 

rymmas där.   
Socialnämndens ordförande meddelar att det inte finns medel avsatt för 
”Fixar Malte” i budgeten för 2018. Däremot har kommunen andra åtgärder 
för att hjälpa våra äldre med till exempel fallförebyggande träning och besök 
av våra äldre över 80 år.  
 
f) Budgetredovisning då det vid mötet i november inte blev någon seriös 

sådan redovisning.  
Skjuts till kommande möte för att kunna presentera socialnämndens- och 
vård- och omsorgsnämndens budget på samma gång.  
 
g) Hur det gick med avstämningen i ärenden om delegation av 

arbetsuppgifter till undersköterskor. Avstämningen skulle täcka 2017.  
Det kommer bli ett delat ansvar och nya riktlinjer är på gång.  
Riktlinjerna kommer presenteras på nästa möte.  
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h) Frågan om personalkontinuitet inom äldrevården. I PRO:s remissvar 
poängteras detta. Vikten av att inte var sämst i Nordvästskåne. Se NST 
artikel 23 januari.  

Svalövs kommun arbetar för at öka personalkontinuiteten inom hemvården., 
men ligger tyvärr under det nationella genomsnittet. Men utvecklingen går åt 
rätt håll.  
 

i) Gratis pensionärsresor vissa tider på dygnet.  
Vård- och omsorgsnämndens ordförande tar med sig frågan till Skånetrafiken 
och tar det i beaktande vid kommande budgetarbete. Med ”vissa tider” menas 
dagtid, men inte under rusningstrafik.  
 

j) Rådet ska ha minst 4 möten per år där ett av dessa möten ska redovisa 
budgeten för det kommande året.   

Enligt reglementet ska det minst vara två möten om året, men en majoritet av 
ledamöterna önskar fyra möten per år.  
 

k) Det insomnade förmötet ska återuppstå till gagn för rådsarbetet. 
Det finns en önskan om att återuppväcka förmötet. Ordförande ställer sig positiv 
och återkommer med kallelse och form för mötet. Förslagsvis bör förmötet vara 
cirka 14 dagar innan sammanträdet.  
 

l) Hur går det med processen vad gäller de särskilda boendena i 
kommunen. 

Ordförande informerar att uppdraget är lämnat till förvaltningen som ska 
återkomma i maj. Socialchef meddelar också att mycket av underlaget som 
efterfrågas finns i lokalförsörjningsprogrammet som har skickats ut inför mötet.  
 
Ordförande för socialnämnden föreslår att Svalövs lokaler bjuds in till rådet för 
att informerar om hur boendesituationen ser ut i kommunens byar.  
 

m) Kommer kriminalvården öppna på Odengården, som tidigare var ett 
flyktingboende. 

 
Kommunalrådet Jan Zielinski tar med sig frågan och information kommer gå ut 
med samma e-post som Josefins Mangbos presentation av överenskommelse 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  


