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Datum

2019-05-23
Nämndsadministrationen
Emelie Lyrefors, 0418-47 50 11
emelie.lyrefors@svalov.se

Minnesanteckningar till Rådet för funktionshindrade och
pensionärer.
Plats

Solgården, konferenslokal i källaren.
Felestadsvägen 1, Svalöv

Datum

2019-05-23, klockan: 13-16.30

Justerare

Ann-Christine Nilsson,
justeringsdatum 2019-06-11

Deltagare

Marie Irbladh (C), Ordförande
Ingrid Ekström (SD), Vice ordförande
Angelie Fröjd (M), led.
Anneli Persson (S), led.
Wioletta Kopanska Larsson (SD), led.
Madeleine Moberg, Vård-och omsorgschef
Sara Månsson, Nämndsekreterare
Emelie Lyrefors, sekreterare
PRO Svalöv, Anders Michaelsson, led
PRO Billeberga, Jan Gustafsson, led.
Ingalill Ranström, ers.
PRO Stenestad, Ingrid Johnsson, led.
SPF Röstånga, Gunnar Friberg, led
Einar Westin, ers.
SPF Svalöv, Ann-Christine Nilsson, ers.
SPF Teckomatorp, Sven Mårtensson, led
Per-Åke Persson, ers.
SPF Kågeröd, Gun Ivarsson, led
SPF Konga-Kågeröd, Ingvar Jönsson, ers.

1.

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Ordförande Marie öppnar mötet och välkomnar alla.
Föregående minnesanteckningar godkänns.

2.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

Dagordningen godkänns med ändringar. Efter punkt 3 kommer Madeleine
Moberg, Vård-och omsorgschef, att ta upp punkt 9 c och punkt 5.
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Presentation av medlemmar i rådet.

Ordförande Marie presenterar sig som ordförande och förklarar vad hon önskar
med Rådet. Nämndsekreterare Sara Månsson presenterar sig och informerar
rådet om att från och med detta möte lämnar hon över sekreteraruppgiften till
nämndadministratör Emelie Lyrefors.
Rådet fick som första uppgift av ordförande att i grupp om 2-3 personer från
intresseorganisationerna och 1 politiker föra samtal om hur politiken och
organisationerna kan verka i rådet. Alla medlemmar fick sedan möjlighet att
presentera sig själva och presentera ett svar på frågan ”Vad kan jag och min
organisation bidrar med här?”
Anders Michaelsson, PRO Svalöv – Livserfarenhet, yrkeserfarenhet.
Organisationen vill bland annat lyfta fram frågan om Fixar-tjänst.
Ingalill Ranström, PRO Billeberga – Livserfarenhet, hur situationen ser ut för
de äldre. Förslag och synpunkter gällande verksamheter
Wioletta Kopanska Larsson (SD) – brinner för äldrefrågor
Anneli Persson (S) – Brinner för mjuka frågor och personal
Gunnar Friberg, SPF Röstånga – Komma med förslag och förbättra för äldre
Einar Westin, SPF Röstånga – Bidra med kunskap inom Personalfrågor
Ann-Christine Nilsson, SPF Svalöv – Samverkan i olika led, en länk mellan
föreningen, allmänheten och politiken.
Per-Åke Persson, SPF Teckomatorp – Förbättra livet för de äldre
Gun Ivarsson, SPF Kågeröd – Föra fram föreningens frågor
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp – För medlemmarnas talan,
livserfarenhet.
Angelie Fröjd (M) – Brinner för att Svalövs kommun ska vara den bästa att
leva, verka och bo i.
Ingrid Johnsson, PRO Stenestad – Erfarenhet från sjukvård och socialtjänst.
Länk mellan medlemmar, rådet och politiken.
Jan Gustafsson, PRO Billeberga – Föra fram medlemmarnas synpunkter.
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd – Jobba för frågor som rör bland annat
behovet av hyreslägenheter i Kågeröd och vara en god länk mellan alla led.
Ingrid Ekström (SD) – Brinner för omvårdnad och omsorg.

4.

Cook and Chill – Smakprovning

Tobias Andersson, kökschef, och Ida Thrane, Kostchef, berättar om projektet.
Bjuv var uppstartskommun gällande Cook and Chill. Ett flertal andra kommuner
i Skåne har också infört detta. Efter studiebesök i uppstartskommunen blev
Svalövs kommun inspirerad av konceptet.
Det sker just nu en provmånad där några utvalda brukare provar hur detta
fungerar. I projektet körs maten ut 2 gånger i veckan och maten levereras i en
tygpåse som i ett led av miljötänk.
Beställningen sker vid leverans om 3 och 4 dagar i taget.
Det ska alltid gå att få alternativ till eventuella allergier eller andra
förutsättningar.
Förpackningarna har två olika färger för vilken dag som de ska levereras. Svart
på tisdagens leverans och vit på fredagens leverans.
På paketet står tydliga instruktioner om hur maten ska värmas, vad den
innehåller samt tillredningsdatum och utgångsdatum.
Under denna provperiod skickas portioner av den kalla maten till ett laboratorie
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för att även kontrollera eventuell bakterietillväxt. Detta ligger som underlag till
det politiska beslutet samt bidra till att kunna uppnå så bra mat som möjligt.
Efter denna provmånad kommer projektet utvärderas och utvärderingen
kommer vara underlag till ett politiskt beslut som sker i höst.
Ett effektmål som man inte tänkt på men som uppdagades tidigt i projektet är
att man ökar valfriheten för brukaren. Det eftersom brukaren värmer maten själv
och kan välja vad som önskas äta och när man önskar inta sin mat.
Logistik under provmånaden
Måndag – all mat görs och kyls ner direkt efter tillredningen
Tisdag – mat levereras
Fredag – mat levereras
Rådet bjuds på en smakportion av maten under mötet samt erbjuds att ta hem
3 paket innehållande luncher samt fylla i enkät för att komma med synpunkter
och förslag till projektet.

5.

Fixar-tjänst

Madeleine Moberg, Vård-och omsorgschef, informerar gällande frågan om en
eventuell fixar-tjänst i kommunen.
Förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen, KS 2019-04-15 § 81
punkt 3, Kompletteringsbudget 1 2019 och Utredning: utredningsdirektiv
gällande ”Fixar-tjänst”, dnr KS 127-2019, att innan 30 juni 2020 utreda om en
biståndsbedömd välfärdscheck är möjlig att införa istället för en ”Fixar-tjänst”.
Detta behöver prövas enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att behovet av den
typen av hjälp blir biståndsbedömd, alltså är behovet så grundläggande att det
ska tillgodoses utifrån definitionen skälig levnadsnivå. Behov som inte faller
inom socialtjänstlagens definition av skälig levnadsnivå kan kommunen pröva
efter inkomst.
Angelie Fröjd (M) fyller i att en utredning av en välfärdscheck är istället för att
tillsätta en sådan tjänst. Hon informerar också om att man kan i dagsläget
utnyttja rut-avdrag för sådana tjänster.
Madeleine Moberg kommer att återkoppla till rådet efter att utredningen är gjord
och presenterad för politiken.

6.

Visionsarbetet – Informationspunkt

Ordförande Marie informerar om visionsarbetet, Svalöv 2040.
Medborgardialoger har skett för allmänheten i Folkets hus i Teckomatorp, i
skolorna, för politiker och tjänsteman.
Arbetet gick till så att deltagarna satt i grupp 5 och 5. Det ställdes frågor som
dessa grupper arbetade med och sedan presenterade.
Positiva synpunkter som inkom om Svalövs kommun var bland annat tryggt,
rent, naturnära och det finns ett lugn i kommunen.
Förslag på förbättringar som inkom var bland annat trygghet, att företagen ska
vilja etablera sig här, värna om miljön, ta tillvara på landsbygden, digitala
infrastrukturen bland annat.
Arbetet fortlöper och all information och alla synpunkter som har inkommit
hanteras just nu.
David Nordling är visionssekreterare och önskar att få in fler önskemål och
synpunkter.
Kontakt till David Nordling, david.nordling@svalov.se
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Utbildning i och förslag till förändringar i reglementet

Nämndsekreterare och nämndadministratör går igenom förslag till nytt
reglemente.
a) En av ändringarna gäller närvaro och är tänkt att efterlikna den politiska
organisationen samt hur det ser ut i de andra råden. Det innebär att
ersättare enbart har närvarorätt vid ordinaries frånvaro.
Vissa av rådets medlemmar önskar inte en sådan förändring.
b) Ett annat förslag till förändring är namnet på rådet. Förslag som kommit
in innan mötet är Senior och tillgänglighetsrådet.
Ett annat förslag uppkommer under punktens gång, Kommunalt
pensionär och tillgänglighetsråd.
c) Protokoll kommer inte skrivas utan ersättas av minnesanteckningar som
ger mer utförliga sammanträdesanteckningar. Justering efterfrågas av
rådet.
d) Formuleringen om att antalet ledamöter från respektive organisation
bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och samhällsinriktad
verksamhet behöver ses över.
Angelie Fröjd (M) och ordförande Marie framhäver att detta ska vara ett råd
som verkar för positiva förändringar och ett tänk framåt.

8.

Avsägelser och val

Ingen ny representant väljs till Kundrådet för färdtjänst, sjukresor och
anpassning av kollektivtrafik.
Punkten bordläggs till nästa sammanträde.
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 2018.
Ny representant ska väljas av rådet för funktionshindrade och pensionärer.

9.

Övrigt/Inkomna synpunkter

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.
Förvaltningen:


Visionsarbetet - Information



Uppförandekod – kommer på dagordningen under hösten 2019



Utbildning som önskas av rådet?
Förslag från rådet:
Information från Hjälpmedelcentral
Genomgång av hur rådet ska arbeta – eventuell föreläsning
Genomgång av Webbdiariet, synpunktshanteraren och webbformulär

Inkomna synpunkter:
a) Tillgängligheten på bl. a. lekplatser för alla funktionshindrade –
Svar: hänvisar till att lämna synpunkter till kommunen via webbformulär
på kommunens hemsida eller via brev då rådet inte har mandat att
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hantera dessa frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot dessa
synpunkter.
b) Frågor på dagordningen ska vara mer av allmänt intresse för rådet Svar: förslag på detta behöver inkomma
c) Biståndhandläggning gällande inköp Svar: Madeleine informerar om att inköp kan göras digitalt via en platta
vid besök. Även hjälp av personal att handla i fysisk butik sker, men då
måste brukaren inneha ett Ica/Coop-kort förladdat med pengar.
Allt för att komma bort från att hantera kontanta medel.
Alla riktlinjer gällande biståndsbedömning gås igenom just nu.
d) Återkoppling från mötet 9 november 2018 önskas gällande antal olika
personal hos brukare per tidsenhet. Det anfördes att en del förändringar
skulle ske, vad har hänt sedan dess?
e) Pensionärsresor inom regiontrafiken –
Svar: Ordförande Marie tar med denna fråga till
Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande kostnaden.
f)

Revidering av reglementet –
Svar: finns som punkt på dagordning 23 maj 2019. Reglementet
revideras och kommer skickas vidare för godkännande.

g) Utbildning för rådsmedlemmar –
Svar: efter de inkomna förslagen kommer ordförande och vice
ordförande att välja ett av förslagen till nästa sammanträde.

Underskrift av mötets sekreterare

Emelie Lyrefors
Nämndsadministratör

