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Plats och tid Fullmäktigesalen i kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00-15.15 

Beslutande Anneli Persson (S), ordf. 
Eva Olofsson (C), vice ordf. 
- (M)  
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg. ers. för Ingrid Ekström (SD) 
Krister Olsson (S) 
 
Nils- Erik Jönsson, PRO Teckomatorp 

 Britt Jönsson, PRO Teckomatorp 
Inga-Lill Ranström, PRO Billeberga, tjg. ers. för Jan Gustafsson, PRO 
Billeberga 
Gunnar Friberg, SPF Röstånga 
Göte Hilding, PRO Stenestad 
- SPF Svalöv 
Anders Michaelsson, PRO Svalöv 
Ingrid Hildingsson, PRO Kågeröd 
Gun Ivarsson, SPF Konga-Kågeröd 
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp 
- FUB 
Nils Alvar Eksten, RSMH 

Ej tjänstgörande 
ersättare  

- (S) 
- (C) 
- (M) 
- (L) 
 
 
- SPF Röstånga 
- PRO Stenestad 
- SPF Svalöv 
- Org. Våld i nära relationer 
Sven Håkansson, PRO Stenestad 
Ingrid Waldh, PRO Svalöv 
Karin Fredriksson, PRO Kågeröd 
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd 
- SPF Teckomatorp 
Lisbeth Jönsson, PRO Teckomatorp 

Övriga deltagare Sara Månsson, nämndsekreterare 
Stefan Larsson, kommunchef §§ 8-9 
Anna Johnsson, ekonom, §§ 8-11 
Susanne Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 8-14 
Mattias Wiman, §§ 8-14 
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Utses att justera Nils Erik Jönsson och Gun Ivarsson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-05-25, kl. 09.00 
Justerade 
paragrafer §§ 7 - 14 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Nils Erik Jönsson och Gun Ivarsson 
 
 

  

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

Organ Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Sammanträdesdatum 2018-05-17 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 8 Extratjänster 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Stefan Larsson informerar om reglerna när det gäller extratjänster 
och att kommunen inte kan erbjuda säljverksamhet då det strider mot 
konkurrenslagens regler. Det betyder att kommunen inte kan erbjuda någon 
tjänst motsvarande ”fixar Malte”.  

Istället för att kommunen erbjuder extratjänster kunde vara att föreningarna 
själva anställer en person som kan utföra extratjänster till sina medlemmar. Ett 
kriterium för att få ekonomiskt stöd är att föreningarna måste klassas som 
”ideell organisation” vilket är upp till Arbetsförmedlingen då det är ett 
anställningsstöd som går via Arbetsförmedlingen. Föreningarna i rådet tar med 
sig frågan till sina medlemmar för att diskutera denna möjlighet och återkommer 
i frågan.   
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Dnr - 

§ 9 Information om tjänsten som beredskaps- och 
säkerhetssamordnare  

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag har kommunen en säkerhetschef, tillika räddningschefen som heter Eva 
Lövbom. Eva är inte enbart räddningschef i Svalöv utan även i Bjuv och 
Landskrona. Att ha ett så utbrett område försvårar vid en eventuell händelse. 
Eva är kvar på sin tjänst året ut.  

Eftersom regeringen har beslutat att Sverige ska återta försvars- och 
civilförsvarsplaneringen krävs det att kommunerna arbeta mer med dessa 
frågor på olika sätt och därför hoppas vi ha en beredskaps- och 
säkerhetssamordnare på plats i augusti/september. Organisationsmässigt 
kommer tjänsten att ligga direkt under kommunchefen. Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare kommer även att vara dataskyddsombud för kommunen.  
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Dnr - 

§ 10 Redovisning av budgeten för vård- och 
omsorgsnämnden respektive socialnämnden 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Anna Johnsson redogör för budgeten för vård- och omsorgsnämnden 
respektive socialnämnden utifrån budgetrapporterna för vård- och 
omsorgsnämnden och socialnämnden som bifogas protokollet. 
Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   
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Dnr - 

§ 11 Information om riktlinjer om delegering för 
vårdpersonal m.fl. 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om riktlinjerna om delegering för 
vårdpersonal m.fl. utifrån ett bildspel som bifogas protokollet. 
Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   
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Dnr - 

§ 12 Information om skötseln av parker och 
grönområde i Svalövs kommun 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Gatu- och parkchef, Mattias Wiman började sin tjänst i januari 2018. Ett av de 
större uppdragen Mattias arbetar med är att inventera alla gång- och cykelvägar 
i kommunen för att kontrollera framkomligheten och ytbeläggningen m.m. 
Utöver detta kontrollerar man även handikappanpassningen på lekplatser.  

Frågor och svar till gatu- och parkchef från rådets deltagare. 

Frågor om Kågeröd 

• Lärkgatan har blivit en ”autostrada” sedan hindren togs bort. Varför har 
man tagit bort dessa? 

Svar: För att få ha ett trafikhinder ska det finnas en lokal trafikföreskrift, det 
finns det inte, alltså har hindren stått olagligt. Det har tagits fram ett förslag till 
en ny lokal trafikföreskrift. Hindren har tagits bort och nu kommer vi att se hur vi 
kan göra för att få ner hastigheten och säkra en övergång på vägen.  

• Vad gäller den före detta lekplatsen vid grusvägen som går ut till 
Lärkgatan och gräsplätten däromkring så sköts den inte.  

Svar: Parkmarken är idag inlagd som laghackningsyta vilket innebär att den ska 
slås 2 gånger per år. Mattias tar frågan med sig.  

• Alla gator är krackelerade när ska man reparera de? 

Svar: Alla genomfarter i samhällena tillhör Trafikverket, övriga villa- och 
industrigator är kommunens. Kommunens gator har en stor underhållsskuld 
därför betar vi av de gator som har störst behov men budgeten räcker inte för 
alla gator och det är en prioriteringsfråga.  

Frågor om Stenestad 

• Stenestad har många turister och det finns en anslagstavla där vi 
parkeringen. Det hade varit ett önskemål om att kommunen klipper runt 
anslagstavlan. Det har funnits en papperskorg som även har tagits bort 
av okänd anledning.  

Svar: Mattias vet vilka ytor det rör sig om och kommer att kolla boka ett möte för 
att titta tillsammans på platsen.   

Frågor om Kågeröd 

• Snattebäcken och Vegeå är fulla av grenar och träd. 
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• På Kråkebacken finns en del tomter som är till salu där gräset inte 
klipps. 

Svar: Mattias har bokat tid under de närmsta veckorna med miljöekologen i 
kommunen och de kommer att inspektera vattendragen och göra en översyn 
över dem.  

Tomterna är inte Mattias område men det arbetet som gata och park har tagit 
beställning på är att vissa tomter klipps som gräsyta, andra slaghackas 2 
gånger per år. Vad gäller vissa av de norra delarna där det finns träd pågår det 
fortfarande en diskussion kring vad man ska göra.  

Frågor om Teckomatorp 

• Flaggstången på Lilla torg ska tas bort då det inte har flaggats på 10 år.  

• Gräsytorna klipps för sällan. 

• Skrotbilar står på Lilla torg och på Östergatan och det ser bedrövligt ut.  

• Cykelpumpen vid stationen fungerar inte. 

• Det finns en damm på Lilla torg som inte är igång.  

Svar: Flaggstången undersöker Mattias 

Gräsytorna på lilla torg är tillbaka i egen regi, mycket av de övriga ligger på 
entreprenad.  

Skrotbilshanteringen sköts via Plan & Bygg och Mattias för stadig dialog med 
dem om dessa för att försöka lösa det.  

Cykelpumpen är trasig och tillverkaren har kontaktats för att undersöka var felet 
är och om den går att reparera. 

• På Bangatan är det förbjudet att parkera trots detta så gör folk det. Man 
kan inte gå på trottoarerna. 

Svar: Mattias tar frågan med sig.  

• Det framgår inte var gränserna för parkeringsplatserna går på torget, 
vilket innebär att antalet platser minskar. Vad hade ni tänkt kring detta? 

Svar: Mattias tar frågan med sig.   

Frågor om Svalöv 

• På norrevång så plogas det bara upp snö på en sida vägen.  

Svar: Generellt så har det upphandlats så kallad Norrlandsplogning, då man 
lägger snön på båda sidorna. Om det är kommunmark på ena sidan gatan ska 
vallen ligga där men är det hus på bägge sidorna får man dela på det. 

Frågor om Kågeröd 

• Åbäcksgatan klipps inte.  

Svar: Åbäcksgatan ska ordningställas som grusväg. Test har gjorts på trottoarer 
i Svalöv med gott resultat. 
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Frågor om Svalöv 

• På Gjutaregatan är där en triangel med kuller stenar och gräset blir 
knappt klippt.  

Svar: Man har helt enkelt inte hunnit med men kommunen har köpt in 
hetvattensaggregat som kommer i mitten av juni. När den kommer är det ytor 
där det finns kullerstenar som kommer att tas om hand först. Vi har tagit in folk 
för att hinna ikapp.  

• Cykelvägen från Röstånga till Skäralid borde delas så att hästar och 
cyklar är åtskillda. 

Svar: Mattias gör en notering och tar frågan med sig då han inte vet om just 
denna cykelväg är med i åtgärdsplanen.  
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Dnr - 

§ 13 Avsägelser och val  

Beslut 
 

1. Avsägelse från Nils Erik Jönsson godkänns.  

2. Till 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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Dnr - 

§ 14 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
a) Ett extra möte för rådet för funktionshindrade och pensionärer kommer 

att hållas den 30 augusti 2018, kl.13.00 – 15.30 utöver det mötet som 
kommer att vara den 8 november 2018. 

b) Rådet som remissinstans bör ha åtminstone 14 dagar på sig att yttra 
sig.  
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