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2018-11-08 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00-15.15, Fullmäktigesalen 
Ajournering kl. 13.00-13.15 
 

Beslutande Anneli Persson (S), ordf. 
Eva Olofsson (C), vice ordf. 
- (M)  
Ingrid Ekström (SD) 
Krister Olsson (S) 
 
Nils-Erik Jönsson, PRO Teckomatorp 
Jan Gustafsson, PRO Billeberga 
Gunnar Friberg, SPF Röstånga 
Göte Hilding, PRO Stenestad 
Clas Skogh, 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) 
- (SD) 
- (L) 
 
Britt Jönsson, PRO Teckomatorp 
Inga-Lill Ranström, PRO Billeberga 
Einar Westin, SPF Röstånga 
Sven Håkansson, PRO Stenestad 
- SPF Svalöv 
- Våld i nära relationer 
Ingrid Waldh, PRO Svalöv 
Karin Fredriksson, PRO Kågeröd 
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd 
Per-Åke Persson, SPF Teckomatorp 

Övriga deltagare Sara Månsson, nämndsekreterare 
Robert Johansen, VD i Svalövsbostäder/lokaler 
Fredrik Jönssons (C), kommunstyrelsens ordförande 
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare  
Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef/t.f. socialchef 
Eva Mathiasson, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken 
Oskar Stackerud, kundtjänstmedarbetare på Skånetrafiken 

 
  



 

Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Sven Mårtensson och Clas Skogh 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-11-21, kl. 13 

Justerade 
paragrafer §§ 21 - 27 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Sven Mårtensson, Clas Skogh   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Sammanträdesdatum 2018-11-01 

Anslaget under tiden 2018-11-23 – 2018-12-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 22 Kommunstyrelsens ordförande presenterar sig 

Sammanfattning av ärendet 

Ajournering kl. 13.00-13.15 för Fredrik Jönssons (C) presentation av sig själv. 
Fredrik valdes till kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd, för 
perioden 2018-10-29 - 2022-10-31.   

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 23 Presentation av ny tillträdda tjänstemän 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Schörling tillträdde den 15 augusti på den nyinrättade tjänsten som 
Svalövs kommuns beredskaps- och säkerhetssamordnare. Niklas har sin 
bakgrund inom den statliga verksamheten med 25 år inom polisen i Landskrona 
och innan dess inom Försäkringskassan. Hans arbetsuppgifter kommer att 
innefatta krisberedskap, planering och utbildning inför extraordinära händelser, 
säkerhetsskydd samt brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.  

Madeleine Moberg är vård- och omsorgschef och tillförordnad socialchef. Hon 
tillträdde tjänsten i Svalövs kommun den 1 oktober och har sedan tidigare en 
lång erfarenhet av vård- och omsorgsfrågor. Man kan nå Madeleine på 
madeleine.mober@svalov.se 

Rådet får ställa frågor till Niklas och Madeleine.   

mailto:madeleine.mober@svalov.se


 

Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(11) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 24 Information från Skånetrafiken 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Mathiasson, verksamhetsutvecklare och Oskar Stackerud, 
kundtjänstmedarbetare på Skånetrafiken informerar om bl.a. nuvarande 
biljettsystem (Jojo-korten), det nya biljettsystemet, ny prismodell och nya zoner. 

Föredraget redogjordes för med hjälp av en power-point presentation som 
bifogas detta protokoll. 

Rådet fick ställa frågor till Eva och Oscar. Oskar ska återkomma med svar på 
hur det nya kortet ska användas.  
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Dnr VON 125-2017 

§ 25 Sammanträdesdatum 2019 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer kommer under 2019 att 
sammanträda följande dagar: 7 februari, 23 maj och 7 november kl. 13–15.30 i 
fullmäktigesalen. 

Önskemål om att ha ytterligare ett möte framfördes av rådets deltagare. 
Förslaget från nämndsekreteraren är att detta önskemål kan läggas fram vid 
nästkommande möte då eventuellt en ny ordförande är på plats.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-10-18 § 94 
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Dnr - 

§ 26 Avsägelser och val 

Beslut 
 

1. 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. Rådet för funktionshindrade och pensionärer har godkänt 
avsägelsen på rådets möte den 17 maj.  

Ny representant ska väljas av rådet för funktionshindrade och pensionärer.    

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 27 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 

Föranmälda frågor som antingen har förts upp på dagordningen eller svaras på 
i mån av tid. De frågor som inte besvaras tas med till nästkommande 
dagordning. 

 

Diabetesföreningen Landskrona/Svalöv 

1. Rullatorer 

På anhörigmässan demonstrerades nya rullatorer. De var lätthanterade 
och praktiska. Representanten för ett av företagen uppgav till Nils Alvar 
att kommunen inte hade något avtal med dem. Nils Alvar vill därför 
väcka frågan i rådet då dessa rullatorer var mer lätthanterliga och detta 
är viktigt för de som ka använda de.  

Madeleine Moberg framför att Svalövs kommun tillsammans med 
kranskommunerna har ingått ett ramavtal med Medelpunkten där det 
finns ett sortiment av hjälpmedel som är testade i samarbete med 
arbetsterapeuter. I sortimentet tar man främst hänsyn till funktionen och 
säkerheten på hjälpmedlen. Kommunen hyr hjälpmedel från 
Medelpunkten till brukarna och kan inte ingå avtal med andra företag 
samtidigt. En del av hjälpmedlen kanske inte är de nyaste men eftersom 
det finns begränsade resurser och så länge rullatorn fungerar så som 
de är tänkta så är det vad kommunen kan erbjuda.  

Eva Olofsson (C) tillägger att Medelpunktens direktion har ständiga 
kontakter med de förskrivarna kommunernas ekonomer och 
fysioterapeuter och provar ut hjälpmedel som är funktionsdugliga. De 
ser till att det blir ett bra sortiment som brukarna i kommunen kan 
använda.    

PRO Svalöv 

2. Antal personal hos brukare per tidsenhet.  

Systemet är inte bra. PRO Svalöv har bl.a. förslag på hur man skulle 
kunna få ner antalet personal per brukare genom att inventera  
utbildningsnivå på undersköterskor, försöka rekrytera personal på 
utbildningsplatser, undersöka skälen till att personalen slutar och se 
över chefsskiktet så att inte det råder sprickor mellan olika 
personalkategorier.  

Madeleine uppger att hon har kontrollerat siffrorna på 
kontinuitetsmätningen och den har visat sig var fel då man räknat med 
trygghetslarmen. Det är en brist i systemet som man behöver 
komplettera med. Man kan konstatera att kontinuiteten är bättre än vad 
siffrorna visar. Hur pass mycket bättre kommer Madeleine att ta reda 
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på, då detta är en viktig faktor för henne som vård- och omsorgschef. 
När det gäller kompetensen så sitter hon med i en styrgrupp för vård 
och omsorgscollege där bl.a. Komvux anordnar utbildningar till 
omvårdnadspersonal och nyanlända. Man kommer att starta en 
utbildning 2019 motsvarande den gamla vårdbiträdesutbildningen. 
Nätverket i kommunen är väl upparbetat men det är viktigt för oss som 
arbetsgivare att kunna behålla vår personal och det behöver vi arbeta 
med. 

Anders Mikaelsson har önskemål om en ny redovisning i februari 
månad på nästa råd. 

3. Pensionärsbostäder 

Pensionärsbostäder såsom bostadsområdena Tycho Brahegatan, 
Kvarnliden, Lindgården, Västergatan, Hasselbacken och Kvarnbacken 
byggdes eller byggdes om att bli lämpade för pensionärer att bo i. 
Efterfrågan har varit något vag. Skulle man kunna ha en särskild 
bostadskö för dessa lägenheter dit intresserade pensionärer kunde 
anmäla sig med förtur och vid behov få en sådan lägenhet? 

Robert Johansen VD i Svalövsbostäder/lokaler uppger att det aldrig har 
funnits någon särskild kö för pensionärer. Det har dock funnits bostäder 
som varit avsedda för vissa ändamål såsom Hasselbacken, Tycho 
Brahegatan, Lindgården osv. De har varit serviceboende och legat i 
bolaget, Svalövslokaler. Man fick plats i boendet genom 
socialförvaltningens försorg i form av ett biståndsbeslut, inte genom den 
vanliga bostadskön. Idag används inte bostäderna för detta ändamål 
utan är tillgängliga för alla. Äldre får inte förtur i bostadsköerna utan det 
man får göra är att ställa sig i kö tidigt och därmed får ”förtur” genom att 
man har många poäng.   

4. Fixarmalte 

Frågan är om detta hjälpmedel lever. Enighet råder inom 
samrådsgruppen att aldrig ge upp frågan. Inom de politiska partierna 
råder det enighet om att det finns ett stor behov av Fixarmalte. Det finns 
politiker som arbetar inom äldreomsorgen och som i det dagliga livet vid 
upprepade tillfällen har sett att Fixarmalte skulle varit användbart. 
Frågan är hur långt beredningen har fört frågan framåt sedan mötet i 
maj. 

Fredrik Jönsson uppger att Fixarmalte inte är en fråga som 
Centerpartiet prioriterar i nuläget bl.a. på grund av att det finns rot- och 
rutavdrag. 

5. Budgetera  

På rådets möte i maj väcktes även frågan att personer över 65 år skulle 
ha samma förmån som man har bland annat i Landskrona och Malmö 
när det gäller att åka gratis med kollektivtrafiken under vissa delar av 
dygnet. På samma möte fick vi veta att det inte fanns pengar i budgeten 
för detta ändamål men från rådets politiker fick vi råd att starta samtal 
med Skånetrafiken om kostnader och upplägg och inför 
budgetberedningen nu på hösten kunna budgetera pengar för detta. 
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Frågan är hur långt beredningen har fört frågan framåt sedan maj 
mötet.  

Fredrik Jönsson uppger att städer som har egen stadstrafik kan erbjuda 
rabatterade eller gratis resor är en sak, i vår kommun har vi enbart 
Skånetrafiken och därför är det svårt att subventionera resor. Samtal 
med Skånetrafiken kan eventuellt visa på olika lösningar, men i nuläget 
ser Fredrik inget ekonomiskt utrymme för denna typen av satsningar. 

SPF Svalöv 

6. Bemanning äldreomsorgen 

Under perioden 2015-2018 beviljades Socialstyrelsen stimulansmedel 
för ökad bemanning till kommuner. Det var ett tillfälligt stimulansmedel 
under 4 år. Kan kommunen 2019 säkerställa att vård- och omsorgen 
inte försämras när medlen inte längre finns att tillgå?  

Madeleine Moberg informerar om att det finns med i vård- och 
omsorgsnämndens budget för 2019. Det vill säga att de medlen som 
utbetalades för framför allt förstärkningen nattetid på de särskilda 
boendena ska kompenseras när stimulansmedlen inte längre betalas ut. 
Svar på budgeten kommer i december när kommunfullmäktige antar 
den. Det finns dock en beredskap om budgeten inte går igenom.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 

 


