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Minnesanteckningar – Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Ordförande har en kort genomgång av föregående minnesanteckningar. 

Genomgång av föregående minnesanteckningar godkänns.  

Det fanns ett önskemål om att ta upp frågan om hyressättning för särskilt 
boende igen. Om frågan ska behandlas igen ska den förberedas och tas upp i 
ordnade former.  

Plats Kommunhuset, lokal Fullmäktigesalen 

Datum 2021-10-29, kl. 13:30-15:30 

Deltagare Förtroendevalda 

Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Anneli Persson (S), vice ordförande 
Ann Petterson (M), ledamot 
Aase Jönsson (KD), ersättare 
 
Intresseorganisationer 
Nils-Erik Jönsson (PRO Teckomatorp) 
Ingrid Johnsson (PRO Kågeröd-Stenestad) 
Irene Winér (PRO Svalöv) 
Gunnar Friberg (Oden Röstånga) 
Gun Ivarsson (SPF Konga-Kågeröd) 
Sven Mårtenson (SPF Teckomatorp) 
Nils Alvar Ekstén (Diabetesförbundet) 
Britt Jönsson (Pro Teckomatorp) 
Sven-Göran Larsson (PRO Svalöv) 
Einar Westin (SPF Oden Röstånga) 
Thomas Nilsson (SPF Svalöv) 
Ingvar Jönsson (SPF Konga-Kågeröd) 
Per-Åke Persson (SPF Teckomatorp) 
 
Tjänstepersoner  
Jonathan Olsson, vik. Nämndadministratör 
Cecilia Andersson, socialchef och tf 
socialchef vård och omsorg 
Elisabet Viktorsson, kulturchef, punkt 6 
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2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordning godkänns med tillägg av punkt 5. 

3. Cecilia Andersson introducerar sig och svarar på frågor 

Cecilia Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg introducerar 
sig. Hon berättar om att hennes mål med verksamheten, bland annat att den 
ska ha hög kvalitet, patientsäkerhet och trygghet.  

Hon berättar vidare om hur det går med vaccineringen i Svalövs kommun. 
Frågan kom upp om äldre ska vaccineras en tredje gång. Svar: I dag erbjuder 
vårdcentralen alla över 65 år en tredje dos. Kontakta din vårdcentral om du är 
osäker.  

Frågor och svar 

1. Det har inkommit flera frågor till rådet om statsbidrag. Cecilia Andersson 
svarar generellt att kommunen har som mål att söka alla bidrag som de 
kan (se bilaga). Hon förklarar att en utmaning med statsbidrag är att de 
är så pass riktade till ett enskilt område att de blir svåra att använda. 
Det innebär att statsbidragen inte kan användas hur som helst. När det 
gäller exempelvis Äldreomsorgsyftet har många kommuner har fått 
betala tillbaka pengar, då det är svårt för kommuner att använda dem 
på rätt sätt. Ett annat problem med statsbidrag är att de är tillfälliga – 
verksamheter försvinner efter att pengarna tar slut. 

2. Fråga om hur det går med underskottet i vård och omsorg? Cecilia 
förklarar att vård och omsorg har ett underskott på cirka 10 miljoner. 
Detta beror mycket på att personalkostnader har ökat under och efter 
coronapandemin.  

3. Har Svalövs kommun bemanningsföretag? Svar: Ja det har vi. Vilken 
kostnad är det? Cecilia berättar att det finns en prognos på närmare 
fem miljoner för inhyrd personal. Det är en problematik som gäller för 
alla kommuner. 

4. En fråga om framtida hyreskostnader och mat m.m. på boenden? 
Frågan kunde inte besvaras och förslagsvis tas denna upp på nästa 
sammanträde.  

5. Det ställdes även flera frågor som är relaterat till regionen. Bland annat 
om kostnader för material för handikappade, hjälpmedel för sjuka och 
Medborgarrådet. Det beslutades därför att regionen ska bjudas in till 
nästa sammanträde för att svara på frågor.  

4. Överförmyndaren  

På grund av sjukdom närvar inte överförmyndarhandläggarna. I stället 
presentades kort information om två framtida informationsträffar som berör 
ämnet godmanskap. Kom gärna förbi den 3 november 14.30–15.30 eller den 30 
november 14.30–15.30 i kommunhuset, Fullmäktigesalen. Fika erbjuds.  

5. Reflexer i Svalövs kommun 

Ingrid Ekström, ordförande, tog upp frågan om användandet av reflexer i 
Svalövs kommun. Detta grundar sig i att cirka 40 procent av olyckor med 
fotgängare sker inom tätort. Många av dessa sker när det är mörkt och med 
fotgängare som saknar reflexer. När det är mörkt gör en reflex att du syns bra 
och kan förhindra många onödiga olyckor. Ordförande delade därför ut reflexer 
till alla deltagare i rådet.  

Ingrid förklarar att målbilden är att Svalövs kommun ska vara den kommun där 
man ser varandra. 
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6. Kulturplan 2022-2024 

Elisabet Viktorsson, kulturchef, ställer ett antal frågor för att få rådets 
synpunkter till ett förslag till kulturplan 2022. Hon visar en PowerPoint om 
kulturplan 2022-2024 (se bilaga).  

1. Hon frågar rådet om vad de tycker om en kulturgaranti? Rådet menar 
att det kan vara bra för de som är intresserade. Det är viktigt att få 
varierande upplevelser i vardagen, särskilt för de som bor på 
äldreboende.   

2. Elisabet berättar att det är svårt att nå ut äldre i enkäter. Hon undrar hur 
man enklare kan nå ut till funktionshindrade och pensionärer? Ett svar 
var att nå ut till intresseorganisationer och pensionärsföreningar.  

Det kan även vara viktigt att marknadsföra var man hittar information.  

3. Det förs vidare dialog om kulturplan och önskemål om bland annat 
biograf och samlingspunkter.  

Om ni kommer på något mer som ni vill se i kulturplanen så hör gärna av er till 
Elisabet Viktorsson.   

Slutligen berättar Elisabet om att Svalövs fyra närbibliotek får utökade 
öppettider, utöver dem de redan har: Billeberga och Kågeröd Mån, Tor 15.30–
18.30. Teckomatorp och Röstånga Tis, Ons 15.30–18.30 

Det innebär att alla fyra närbiblioteken kommer att ha öppet fyra dagar i veckan 
fr.o.m. vecka 46 till och med hela nästa år, 2022. Dessutom kommer dessa 
bibliotek att få biblioteksautomater, vilket betyder att de om ett par månader 
kommer att erbjuda självservice på utlån, återlämning och omlån. Då kommer 
bibliotekarierna att kunna hjälpa till mer med boktips och liknande. 

7. Övriga frågor 

Till slut fanns det tillfälle för rådet att ställa frågor till ordförande, ledamöter och 
tjänstepersoner.  

1. Det ställdes vidare frågor om statsbidrag till äldre. Har statsbidrag sökts 
för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl 
personal som chefer? Har medel söks för att motverka ensamhet bland 
äldre och öka kvalitén i vården? Cecilia svarar med att statsbidragen är 
sökta i februari och mars. Se även tidigare svar i punkt 3. Listan om 
ansökta statsbidrag är bifogade i protokollet.  

2. Många kommuner har måltidsvärdar och det kom fram önskemål om att 
införa detta i Svalövs kommun. Cecilia och ordförande svarar med att 
många andra kommuner har svårt att hitta rätt personer som vill vara 
måltidsvärdar. Det handlar om att det är svårt att veta vem som ska stå 
för säkerheten. Vem som ska fatta beslut om att värden är lämplig? Till 
exempel om vad den har för bakgrund? Det finns många hinder för att 
säkerhetsställa att personen är lämplig för att vara måltidsvärd.  

3. En fråga handlade om vad Svalövs kommun gör för att bryta 
ensamheten? Cecilia berättar att Svalövs kommun har haft många 
utmaningar under pandemin. Det har varit många verksamheter som 
har varit stängda. Hon säger att Svalövs kommun ska ta nya tag efter 
pandemin. Bland annat nämner hon att hon saknar en frivillighetscentral 
i kommunen och ser denna som en förslagsvis lösning på ensamheten. 
En frivilligcentral är en mötesplats för alla. En plats som byggs upp 
genom frivilligt engagemang, genom vars och ens idéer, behov och 
förmågor. 

”Jag tänker att man ska titta på samlingspunkter, anhörigstöd, 
frivillighetscentral. Det finns många frivilliga instanser vi måste hitta. Vi 
måste hitta nya mötesplatser” - Cecilia Andersson. 
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Det nämns att pensionärsföreningar har sådana mötesplatser, men att 
det är svårt att betala hyra. Frågan ställs om kommunen kan gå in och 
stötta hyran? Cecilia svarar med att bildningsnämnden i nuläget utreder 
detta.  

Kan man anlita städsvärd för att bryta ensamheten? Det svaras med att 
Svalövs kommun kan titta närmare på detta. I dag är det många 
kommuner som har externa städvärdar.  

4. Finns det möjlighet för ljusterapi för äldre? Cecilia svarar med att det är 
något nytt som Svalövs kommun ska titta närmare på. 

5. En fråga ställs om varför matsalen i Ängslyckan fortfarande är stängd? 
Svar: de nationella restriktionerna är släppta, men många av de lokala 
restriktionerna för särskilda boenden gäller fortfarande. Det förs en 
dialog med Kostenheten om när dessa ska öppnas. 

6. Hur blir det med framtida byggnation av seniorboende vid Lantlyckan? 
Mats Dahlberg, via mejl, skriver att byggandet av det som beskrivs på 
Lantlyckan går enligt planerat. Det beslutades att Lantlyckan ska vara 
en informationspunkt vid nästa sammanträde.  

7. Det önskas uppfräschning för äldre i gemensamma samlingsrum – 
gardiner, möbler. Det svaras med att det ligger i investeringsbudgeten. 

8. Kritik riktas mot benämningen brukare. 

9. Ordförande delade ut broschyrer Om krisen kommer.  

 

Slutligen beslutas det att nästa sammanträde ska sammanträda i mars. Tid och 
datum kommer med kallelsen.   

 

 

 

Underskrift av mötets sekreterare 

Jonathan Olsson 
Nämndadministratör  
 



Statsbidrag/stimulansmedel Rekvireras från Belopp Riktlinjer för användning av statbidrag

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer Socialstyrelsen 4 874 904 kr                  

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på 

utvecklingsområden kan vara förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, förbättra samverkan mellan 

socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning, utveckla stöd till 

anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och välfärdstekniken inom äldreomsorgen. 

Överenskommelse äldre –

teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus Kammarkollegiet 250 000 kr                     

Ekonomiskt stöd för att ges bättre förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga 

digitala/tekniska verktyg. Digital verksamhetsutveckling, Medlen kan även användas för investeringar i teknik eller andra 

investeringar som ökar förutsättningarna för att använda välfärdsteknik och andra tekniska lösningar. 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom Socialstyrelsen 741 873 kr                     

Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper: att motverka ensamhet bland äldre, att säkerställa en god 

vård och omsorg av personer med demenssjukdom.  Medel kan användas för personalkostnader, investeringar, 

utbildningskostnader och olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla syftet med bidraget. Medlen kan av kommunerna 

användas till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet.

HAB - habiliteringsersättning Socialstyrelsen 475 283 kr                     

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (habiliteringsersättning).

Krisstöd Covid-19 Socialstyrelsen 267 286 kr                     

Överfört från 2020. Statsbidraget ska stärka förutsättningarna för att personalen som arbetar inom kommunal hälso- och 

sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av spridningen av covid-19 får möjligheter till återhämtning 

och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin. Av regeringsbeslutet 2020-11-26 framgår att 

medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller 

traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.

Överenskommelse om en God och nära vård Utveckling av den nära 

vården med fokus på primärvård

Regional samverkan och 

stödstrukturerna 1 328 000 kr                  

Nära vård - förebyggande hälsofrämjande arbete, utveckla arbetssätt med stöd av digital teknik, stärka/utveckla den vård 

som ges av kommunal hälso och sjukvård, stärka/utveckla samverkan med primärvården. Man trycker särskilt på digitalt stöd 

vid konsultationer, bedömningar och uppföljningar. Egenmonitorering, triagering och beslutsstöd.

Överenskommelse om en God och nära vård Goda förutsättningar för 

vårdens medarbetare

Regional samverkan och 

stödstrukturerna 268 000 kr                     

Vårdens medarbetare - kompetenshöjande insatser, utveckla arbetssätt samt att stärka samverkan mellan kommuner och 

regioner. Till exempel: Stödja hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö, stärka förutsättningarna för 

ledarskapet, personcentrerat och hälsofrämjande arbetssätt, stärka ett teambaserat arbetssätt och samverkan mellan 

huvudmän
Överenskommelse om en God och nära vård Vidareutbildning för 

sjuksköterskor

Regional samverkan och 

stödstrukturerna 178 000 kr                     
Vidareutbildning SSK - syftar till att stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska

Äldreomsorgslyftet Socialstyrelsen 4 136 079 kr                  

Syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet 

ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att 

utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem.

Totalt 12 519 425 kr               

Främmja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

(återhämtningsbonusen) Socialstyrelsen Ansökt

Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader 

avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller 

arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Ansökan senast 1 september 2021, beslut senare under hösten 

2021. Medlen kan användas t.o.m. 31 december 2021.



Prestationbaserade medel till

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 

boenden Socialstyrelsen Ansökt

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen 

inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som har en god 

sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller kan uppvisa 

en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller ökar 

antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare (MAL). Utlysningen är öppen mellan den 1 

september - 1 oktober 2021. Socialstyrelsen betalar ut medlen under andra kvartalet 2022, medlen kan användas till och 

med den 31 december 2023. För Svalövs kommun motsvarar stödet  1 115 494 kr.

Prestationbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar 

inom kommunalt

finansierad vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen Ansökt

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård 

och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Statsbidraget fördelas utifrån 

kommunernas prestation under perioden den 1 januari 

2020 till och med den 31 december 2021. Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021. Socialstyrelsen 

betalar ut medlen under andra kvartalet 2022 och dessa kan användas till och med den 31 december 2023. För Svalövs 

kommun motsvarar stödet 2 234 344 kr.

Statsbidrag till kommunerna för att öka 

specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt 

vård och omsorg om personer med demenssjukdom Socialstyrelsen Ansökt

Syftet är att göra det möjligt för fler undersköterskor att via yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterskor med 

fokus på äldrevård och demensvård. Specialistundersköterskor är en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan, 

och kan i den rollen avlasta sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. Medlen får användas till att undersköterskor anställda 

inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska utbilda sig inom yrkeshögskolan till specialistundersköterskor 

med fokus på vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Studierna ska bedrivas på 

deltid vid sidan av jobbet som undersköterska med 70 procent lön varav statsbidraget står för 20 procent av lönen och 

arbetsgivaren för 50 procent av lönen. Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom Äldreomsorgslyftet för 

samma person och utbildning som finansieras av denna satsning. För Svalövs kommun motsvarar stödet 56 825 kr. Sista  

ansökningsdag: 2021-11-15
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Kulturplan 2022-
2024

Enkäter och dialoger
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Uppdrag
Från Bildningsnämnden

2021-11-10 Svalövs kommun

• Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ny kulturplan för Svalövs kommun.

• En ny kulturplan ska ha giltighetstiden 2022-2024.
• Planarbetet ska även omfatta en kulturgaranti för 

barn.

Kulturplan för Svalövs kommun formulerar den lokala 
kulturpolitiken och styr kulturverksamheten men 
också all kommunal verksamhet där den involverar 
kultur. Det är alltså en kommunövergripande plan. 

Planprocessen ska innehålla dialog med kulturlivets 
aktörer, med allmänheten och politiken. Hänsyn ska 
tas till empiriska underlag, såsom 
användarundersökningar. Vidare ska en lokal 
kulturplan kunna kopplas till delregionala och 
regionala planer och förhålla sig till den nationella 
kulturpolitiken. Planen ska även följa 
barnkonventionen och förhålla sig till denna.
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Ålder i kulturenkäten
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Totalt 134 svar. 
Ang genus: av vuxna anger 68% kvinna och 32% man. Bland unga är fördelningen 52% kvinna, 43% man och 
6% annat.
Vi gör ett urval på ålder 6-21 år….
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Själv kulturutövare unga. Vilken kulturform?

Antal svar: 42, Valda alternativ: 62
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12. Har du gjort något av följande de senaste två åren?

Antal svar: 69
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13. Har du upplevt hinder för att delta eller ta del av kultur?

Antal svar: 64

22%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej



www.svalöv.se

14. Vad har hindrat dig? Du kan välja flera alternativ. Lämna gärna förslag på förbättring längst ner!

Antal svar: 41, Valda alternativ: 54
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funktionsnedsättning
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Mitt förslag på förbättring:
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15. Vilka kulturformer är viktiga för dig? Du kan välja hur många du vill!

Antal svar: 60, Valda alternativ: 223
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Musikteater

Musik i alla former

Spel, inkl. lajv, brädspel, online-spel (t…

Kulturarv och historiska platser, inkl.…

Annat:
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Vuxna i kulturenkäten
34%

15%

11%

3%

17%

9%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

Svalöv

Kågeröd

Röstånga

Billeberga

Teckomatorp

Tågarp

Annat

Totalt 65 svar
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10. Själv kulturutövare. Vilken kulturform?

Antal svar: 46, Valda alternativ: 68

50%

15%

7%

9%

11%

13%

17%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Musik

Konst

Författande

Teater

Dans

Film

Fotografi

Konsthantverk (keramik, smide,…

Annat
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12. Har du gjort något av följande de senaste två åren?

Antal svar: 65

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Besökt en historisk sevärdhet eller …

Besökt ett museum eller galleri

Varit på en konsert

Sett på scenkonst (teater, dans, opera…

Läst en bok, även serier

Lyssnat på en bok

Lyssnat på podd

Sett på film

Spelat spel

Inte alls Enstaka gånger Flera gånger Väldigt många gånger
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13. Har du upplevt hinder för att delta eller ta del av kultur?

Antal svar: 65

45%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja

Nej
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14. Vad har hindrat dig? Du kan välja flera alternativ. Lämna gärna förslag på förbättring längst ner!

Antal svar: 42, Valda alternativ: 67

45%

14%

10%

48%

2%

26%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Resor

Ekonomi

Teknik, t ex för dålig uppkoppling för att
ta del av live-sändning

Information: jag har inte vetat att något
skulle hända, eller inte vetat hur jag…

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Annat:

Mitt förslag på förbättring:
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15. Vilka kulturformer är viktiga för dig? Du kan välja hur många du vill!

Antal svar: 65, Valda alternativ: 323

51%

46%

57%

51%

17%

31%

49%

40%

60%

26%

65%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Konst i alla former

Arkitektur och design, både byggnader…

Litteratur inkl. serier

Film: spelfilmer, dokumentärer o.dyl.…

Film: snuttar, skämt och annat som jag…

Foto, också i appar m.m.

Teater

Musikteater

Musik i alla former

Spel, inkl. lajv, brädspel, online-spel (t…

Kulturarv och historiska platser, inkl.…

Annat:
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15. Vilka kulturformer är viktiga för dig? Du kan välja hur många du vill!

Antal svar: 60, Valda alternativ: 223

28%

23%

15%

60%

37%

42%

12%

15%

50%

52%

20%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Konst i alla former

Arkitektur och design, både byggnader…

Litteratur inkl. serier

Film: spelfilmer, dokumentärer o.dyl.…

Film: snuttar, skämt och annat som jag…

Foto, också i appar m.m.

Teater

Musikteater

Musik i alla former

Spel, inkl. lajv, brädspel, online-spel (t…

Kulturarv och historiska platser, inkl.…

Annat:
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Kulturgarantier
Kulturgaranti för barn finns i många kommuner. Att överväga en 
kulturgaranti för Svalövs unga finns redan i uppdraget.

Trelleborg har dessutom en kulturgaranti för äldre. 

Vad tycker ni?

https://www.trelleborg.se/uppleva-gora/kultur/kulturgaranti/kulturgaranti-for-aldre/
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Information
Hur når vi er bäst?



www.svalöv.se2021-11-10 Svalövs kommun

Delta och ta del
Vad är viktigt för era målgrupper
som ni representerar

• Att vi utvecklar
• Tar hänsyn till
• Planerar för

?
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Hör gärna av er!
elisabet.viktorsson@svalov.se

Tel 0418-47 51 34

Tack för mig!

mailto:elisabet.viktorsson@svalov.se
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