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Minnesanteckningar – Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Ordförande har en kort genomgång av föregående minnesanteckningar. 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordning godkänns.  

Plats Kommunhuset, lokal Fullmäktigesalen 

Datum 2022-08-19, kl. 13:30 – 15.40 

Deltagare Förtroendevalda 
Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M) 
Anneli Persson (S), v. ordf.  
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Ann Pettersson (M) 
Vicky Andersson (SD) 
 
Riksorganisationer  
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp 
Gunnar Friberg, SPF Oden Röstånga 
Gun Ivarsson, SPF Konga-Kågeröd 
Ingrid Johansson, PRO Kågeröd-Stenestad 
Nils-Erik Jönsson, PRO Teckomatorp 
Nils Alvar Ekstén, Diabetsföreningen 
Lars-Göran Svensson, PRO Kågeröd-
Stenestad 
Monika Stålhammar, SPF Konga-Kågeröd  
Mats Tillaeus, SPF Oden Röstånga 
Sven-Göran Larsson, PRO Svalöv 
Thomas Nilsson, SPF Svalöv 
Britt Jönsson, PRO Teckomatorp  
Berit B, PRO Billeberga 
Kent Marklund, PRO Billeberga 
 
Övriga deltagare  
Cecilia Andersson, punkt 3  
Jonathan Olsson, sekreterare 
Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Ulla Bengtsson, civilförsvarsförening 
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3. 22-punktsprogrammet - Utvecklingsprogram och 
åtgärdspaket för vård och omsorg inom Svalövs kommun 

Cecilia Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, informerar om 
22-punktsprogrammet - Utvecklingsprogram och åtgärdspaket för vård och 
omsorg inom Svalövs kommun.  

En deltagare förmedlar att programmet verkar bra och lovande. Cecilia svarar 
med att det är ett fortsatt arbete och en del kvar, men att kommunen arbetar 
kontinuerligt med programmet. 

En deltagare frågar hur kommunen arbetar med ökad diabetes och psykisk 
ohälsa? Cecilia svarar att det är en känd utmaning som vård och omsorg har i 
sin kompetensplan. Kompetensen finns i kommunen men vi behöver lära oss 
att samverka bättre mellan våra verksamheter.  

Det sades att det vore tacksamt om rådet får mer information om utvecklingen.  

Vidare frågades det om statsbidragen används till denna kompetensutveckling? 
Cecilia: Nej, statsbidragen har inte använts till detta.  

Får cheferna mer utbildning än personalen? Cecilia: Nej, utbildningen 
synliggörs i kompetensförsörjningen. Hon berättar vidare att undersköterskorna 
har bra kompetens i kommunen, men vi har inte alltid använt denna kompetens 
på rätt sätt.   

Har chef i beredskap alltid funnits? Nej det är nytt svarar Cecilia. Jag vet inte 
varför det saknats innan. Vård och omsorg har inte haft chef i beredskap, men 
det behövs.  

En fråga ställdes om att råvarornas prisökning påverkar maten för äldre? 
Cecilia: Den frågan får ställas till de som arbetar i centralköken, men att 
prisökningen inte bör påverka. Ida kan komma och berätta gällande ökade 
kostnader.  

Varför har Svalöv kommun inte en fixartjänst? Svalövs kommun har utrett hur 
fixartjänster kan utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12, § 242, att godkänna utredningen och 
avsluta uppdraget. Wioletta Kopanska Larsson berättar att det finns tankar om 
att det ska utredas vidare.  

Varför flyttar vård och omsorg m.m. till kvarnhuset? Cecilia svarar att vi behöver 
mer plats. Vi är trångbodda.  

Är en ny chef till vård och omsorg på gång? Nej.  

Cecilia föreslog att Susanne ska bjudas in för att berättar mer om projekt 
Hygge.  

4. Landskrona Civilförsvarsförening - Hemberedskap 

Ulla Bengtsson från Landskrona Civilförsvarsförening berättar om 
hemberedskap. Ulla visar bland annat olika redskap för hemberedskap.  

5. Inflytande för äldre och funktionshindrade – Dialog om nya 
mötesformer 

I samband med projekt Medborgardialog ska det utredas hur ungas, äldres, 
funktionsnedsattas och näringslivets inflytande kan ökas. Det har också 
inkommit in skrivelse (diarienummer VON 95-2022) från PRO, Svalöv, 
Billberga, Teckomatorp och Kågeröd-Stenestad om förslag att rådet ska återgå 
till det gamla pensionärsrådet.  

Rådet ges möjlighet att ge synpunkter om vad som fungerar bra och mindre bra 
med rådet i dag. Synpunkterna ska användas i projektet för att arbeta vidare 
med hur äldres och funktionsnedsattas inflytande kan ökas. 
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Nils Alvar önskar ett tillgänglighetsråd för handikappade och funktionshindrade.  

Rådet anser att de inte har möjlighet att påverka.  

Ann-Pettersson menar att kommunikationen mellan äldre och kommunen kan 
bli bättre. Hur arbetet fungerar inom kommunen och förvaltningen. Vi måste 
börja med att ta ett grepp om processen. Få vet hur långsamt processerna 
fungerar. Ibland kan det finnas omständigheter som kommunen inte råder över. 
Ofta säger tjänstemännen inget förens dem är klara. Kommunikation måste 
vävas in i processerna.  

6. Kundråd till Skånetrafiken  

Det har inkommit en skrivelse den 30 maj 2022 om förslag till att Karl-Erik 
Kruse ska väljas till nytt Kundråd i Skånetrafiken. Samrådsgruppen PRO, 
Billeberga, Kågeröd-Stenestad, Teckomatorp och Svalöv ställer sig bakom 
denna skrivelse.  

Enligt minnesanteckningar från Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
den 21 februari 2020 valdes Per-Åke Persson till representant i Kundråd till 
Skånetrafiken.  

Det informerades om att Per-Åke Persson gärna avstår uppdraget om Karl-Erik 
Kruse vill ha det. Per-Åke måste dock skicka in sin avsägelse innan en ny 
ersättare kan väljas.  

Nils Alvar informerar om skadegörelse på busstationer. Skånetrafiken vill ha in 
besked om skador som de ska åtgärda. Det kostar minst 20 miljoner varje år på 
grund av skadegörelse. Det ska sättas upp nytt glas som är svårt att förstöra. Ni 
som har färdtjänst får ha en medpassagerare.  

7. Valet 2022 

Information om att organisation som ingår i rådet ska före den 1 december det 
år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till vård- och omsorgsnämnden på 
ledamöter och ersättare 

8. Övriga frågor 

Önskemål framfördes om att rådet bör sammanträda på torsdagar i stället för 
på fredagar.  

 

 

 


