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Plats och tid Aulan på Fridhems folkhögskola, Rönnebergsvägen 10 i Svalöv,  
kl 13.00-15.20 
 

Beslutande Anneli Persson (S), ordf. 
Eva Olofsson (C), vice ordf. 
Ann Pettersson (M)  
- (SD) 
Krister Olsson (S) 
 
Nils-Erik Jönsson, PRO Teckomatorp 
- 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, Diabetesföreningen Landskrona/Svalöv 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (S) 
- (C) 
- (M) 
- (SD) 
- (L) 

 
- PRO Teckomatorp 
- PRO Billeberga 
Einar Westin, SPF Röstånga 
- PRO Stenestad 
- SPF Svalöv 
- Våld i nära relationer 
Ingrid Waldh, PRO Svalöv 
Karin Fredriksson, PRO Kågeröd 
Ingvar Jönsson, SPF Konga-Kågeröd 
- SPF Teckomatorp 
 
 

Övriga deltagare Sara Månsson, nämndsekreterare 
Niklas Fonskov, fritidschef 
Cecilia Hagström, personalchef  
Gunnar Bengtsson, ordförande i Svalövsbostäder/lokaler  
Robert Johansen, VD i Svalövsbostäder/lokaler 
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Åsa Reinerfelt, planerare  
Jenny Löfstedt, planerare 
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Utses att justera Nils-Alvar Eksten, Ingrid Hildingsson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-09-05, kl 09.00. 

Justerade 
paragrafer §§ 15 - 20  

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Nils-Alvar Eksten, Ingrid Hildingsson   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Sammanträdesdatum 2018-08-30 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 16 Information kring antal personal hos brukare  

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Till mötet kommer medicinskt ansvarig sjuksköterska, Susanne Nilsson, 
planerare Åsa Reinerfelt och Jenny Löfstedt. Planerarna arbetar med att 
planera och schemalägga vårdtimmarna för personalen som arbetar inom 
hemvården. De har med sig ett schema som de delar ut och berättar kring.   

Idag har man 372 brukare inom kommunen som har insatser från hemvården. 
Det innebär att de planerar ca 3 200 besök i veckan. De har ungefär 24 
undersköterskor på morgonen, 9 på kvällen och 4 på natten.  

De arbetar med kontaktmannaskap som innebär att 2 personal är 
kontaktperson för en brukare. En personal kan vara kontaktperson för mellan 5-
8 vårdtagare. Målet är att få samma och så få personal till varje vårdtagare som 
möjligt. Det går inte alltid då det är personalens kompetens som styr d.v.s. vem 
som kan ge medicin, insulin eller sondmata. Vid eventuell sjukfrånvaro bland 
personalen och då man inte kan få in vikarier fallerar kontaktmannaskapet för 
då får man koncentrera sig på att enbart utföra besöken. 

Utöver de inplanerade besöken har personalen larm som de måste åka på. I juli 
månad var det totalt 317 stycken i kommunen. Larmen är fördelade på Svalöv 
med 141 stycken, Slätten (Tågarp, Teckomatorp, Billeberga) 97 stycken och 
Åsen (Kågeröd och Röstånga) 79 stycken. Antal larm var totalt 2 200 stycken 
varav 1 171 gick ut till arbetsgrupperna. De är fördelade på Svalöv med 377 
stycken, Slätten (Tågarp, Teckomatorp, Billeberga) 105 stycken och Åsen 
(Kågeröd och Röstånga) 689 stycken. Alla larm har åtgärdats men alla har inte 
krävt en personlig inställelse. Larmen kan göra att personalen blir försenade 
med sina inplanerade besök resterande dag.  

Det som även väger tungt när man planerar är de vårdtagare som har många 
besök per dag, exempelvis 8 besök, och där det måste vara två personal hos 
brukaren. Det blir svårt att få samma personal under hela dagen. Det kan 
innebära att det blir några olika personer som utför vården hos brukaren.   

Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 17 Information från Svalövsbostäder 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Bengtsson (S) är ordförande i Svalövsbostäder/lokaler och Robert 
Johansen är VD i Svalövsbostäder/lokaler.   

Vad som ska byggas för äldre beslutas av vård- och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen. Svalövsbostäder är ett redskap för kommunen.  

År 2000 hände det en hel del i Svalövs kommun. Socialnämnden beslutade att 
lägga ner Hasselbacken, Kvarnbacken och Lindgården. Anledningen var att 
man inte skulle ha äldreboenden utan människor skulle bo kvar hemma. I 
samma veva stod Svalövsbostäder beredda att bygga 10 marklägenheter i 
Billeberga och fick avbryta processen när detta beslut fattades. I stället skedde 
2004 en ombyggnation av Kvarnliden i Billeberga till lägenheter. 2006 byggdes 
Lindgården i Teckomatorp om till 24 lägenheter. 2008 byggdes Hasselbacken 
om till 10 marklägenheter. Därefter stod det still fram till 2012 då det byggdes 4 
lägenheter på Herrevadsgatan och 2015 16 lägenheter på Möllegatan i Svalöv. 
Dessa lägenheter i centrum var tänkta för äldre där det skulle finnas service i 
närheten med apotek, vårdcentral, mataffär etc.  

2015 var det balans i antalet lägenheter men så ökade trycket på bostäder på 
hösten. 2016 beslöt man att det skulle byggas i Svalöv och Teckomatorp. 
Tanken i Teckomatorp var samma som den i Svalöv, att det ska ligga nära en 
serviceanläggning, Ängslyckan. Då skulle man från kommunens sida kunna ge 
service åt de som bodde nära serviceanläggningen.  

Det som ligger närmast i planeringen nu är Ryttaregatan i Svalöv med 16 
lägenheter, inflyttning om ca 1 år. Upphandlingen är genomförd men beslutet är 
överklagat så man får vänta på att domstolen fattar beslut innan man kan gå 
vidare.  

Planeringsmässigt har man även tänkt bygga vid Solgården som följer 
konceptet att vara nära en serviceanläggning. Det kan bli runt 40 lägenheten på 
4-6 våningar. Huset kan i bästa fall vara inflyttningsklart om 2 ½ år.  

Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   

Protokollet ska skickas till: 
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§ 18 Fritidschef informerar om kommunala bidrag till 
föreningar 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Fonskov, är fritidschef sedan 2 ½ år. Fritidsförvaltningen ligger under 
Bildningsnämnden. Fritids- och kulturguiden har skickats ut till alla. Av guiden 
framgår det att det finns 95 ideella föreningar i Svalövs kommun. 9 av dessa är 
pensionärsföreningar.  

Niklas Fonskovs arbete styrs av bestämmelserna som framgår i 
”Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun”. Bestämmelserna 
finns på Svalövs kommuns hemsida.  

Det finns olika kategorier av föreningar i Svalöv. En kategori är 
pensionärsföreningar och en annan är handikappföreningar. När föreningarna 
har sammankomster får de bidrag. Det är en förmån som inte alla kommuner 
har i dagsläget. Det finns olika slag av bidrag exempelvis aktivitetsbidrag, riktat 
verksamhetsbidrag, lokalbidrag, ledarutbildningsbidrag och projektbidrag.  

Man måste söka aktivitetsbidraget och det kan man göra två gånger per år. 
Enligt reglerna så är det föreningens säte som avgör om föreningen får bidrag. 

Till våren kommer det förhoppningsvis att startas en Senior Sport School. 
Under 12 tillfällen kan pensionärer prova på olika aktiviteter såsom Boule, 
matlagning, styrketräning, föreläsningar osv.  

Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 19 Avsägelser och val  

Beslut 
 

1. 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. 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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§ 20 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. 

RSMH och Diabetesföreningen Landskrona/Svalöv 

a) Gymnasieskolans djurpark borde kunna öppnas för besökare/turister 
med allt positivt som det skulle innebära. 

Utbildningschef Hans Dahlkvist, har i svar uppgett att frågan har 
undersökts av gymnasiet för ett par år sedan. För att öppna upp för 
allmänheten krävs ett tillstånd och för att få detta tillstånd skulle det i sin 
tur krävas ett antal relativt omfattande åtgärder. Skolledningen gjorde 
då bedömningen att den arbetsinsats som skulle krävas inte 
motsvarande vinsterna av att öppna upp verksamheten. Däremot har 
gymnasieskolan öppet för allmänhet några utvalda dagar om året, och 
man är i grunden positiv till besökare. 

b) Svalövs kommuns agerande kring de personalavgångar som skett de 
senaste åren.  

Personalchef Cecilia Hagström informerar generellt vad gäller avslut 
med chefer då hon inte kan tala om enskilda ärenden. Cecilia Hagström 
uppger även bl.a. att som arbetsgivare måste kommunen hålla sig till 
lagen om anställningsskydd. Enligt den lagen har en anställd rätt till lön 
så länge en tvist pågår mellan den anställde och arbetsgivaren. I vissa 
fall kan det därför bli mindre kostsamt för kommunen att göra en 
överenskommelse om ett antal månadslöner än att inleda en tvist. 
Rådsmedlemmarna får möjlighet att ställa frågor.   

c) Politiska partiers ledning och politikers respekt inför och efter valet och 
hur det går oavsett partifärg och etikett.  

Ordföranden Anneli Persson menar att detta är en stor fråga men om 
man tittar på Svalövs kommun så har kommunstyrelsens 
personalutskott lagt fram ett förslag till en uppförandekod mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i Svalövs kommun.  

d) Seniorkort för pensionärer bör sträcka sig över andra kommungränser 
och inte gälla enbart inom Svalövs kommuns gränser. 

Skånetrafiken har bjudits in till nästa råd den 8 november.  

e) Vad vill och ska Svalövs kommun göra för Svalövs pensionärer, sjuka, 
handikappade, missbrukare och hemlösa?  

Ordföranden Anneli Persson uppger bl.a. att vad gäller de personer 
som tillhör LSS så är det myndighetsutövning. Vad gäller beslut som 
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kommunen fattar kan de överklagas till högre instans. De personer som 
inte söker hjälp själva är svårt att tvinga att söka hjälp. Om man söker 
hjälp så får man hjälp i den mån man har rätt till det.  

PRO föreningarna 

f) Pensionärsresor m.m. 

Skånetrafiken har bjudits in till nästa råd den 8 november. 

g) Hur är planeringen inför den kommande budgeten kring 
pensionärsresor för 65-plusare? 

Skånetrafiken har bjudits in till nästa råd den 8 november. 

h) PRO vill delta i planeringen kring den nya idrottsplatsen i Billeberga, det 
gäller särskilt en boulebana. Då idrottshallen planerades och byggdes i 
Svalöv fanns möjliga nyttjare med i ett tidigt stadium och fick möjlighet 
att påverka. Det visade sig vara ett bra koncept! 

Vi passar den frågan till Svalövsbostäder som är här idag.  

i) Hur långt har farthindret på Kråkebacken i Kågeröd kommit? 

Svar från enheten gata- och park är att arbetet har beställts och 
beräknas vara klart i slutet av v 37.  

Rådets pensionärer vill framföra en stor eloge till gatu- och parkchef 
Mattias Wiman.  

j) Fixarmalte 

Anders Mikaelsson, PRO Svalöv delar ut en skrivelse som han skickat 
ut till alla partier och som de har besvarat.   

Inledningsvis tar Anders Mikaelsson upp och dementerar det som 
kommunchefen informerade om på förra rådet gällande Fixarmalte. Han 
sa då att kommunen inte kan erbjuda säljverksamhet då det strider mot 
konkurrenslagens regler. Det betyder att kommunen inte kan erbjuda 
någon tjänst motsvarande ”fixar Malte”. När det gäller konkurrenslagen 
menar Anders Mikaelsson att lagen gäller om man bedriver 
myndighetsutövning vilket det inte är fråga om när det gäller Fixarmalte. 
I 27 § står det att ” Förbud får inte meddelas för förfaranden som är 
försvarbara från allmän synpunkt”. Han menar att det är försvarbart från 
allmän synpunkt att ha en Fixarmalte. Vad som är allmän synpunkt 
avgörs från fall till fall och hänsyn tas till sociala omständigheter. Det 
innebär att det inte strider mot konkurrenslagen att ha en Fixarmalte, 
enligt Anders Mikaelsson. 

Anders Mikaelsson uppger även att kommunchefen talade om att 
istället för att kommunen skulle erbjuder tjänster så kunde föreningarna 
själva anställa en person som kan utföra extratjänster till sina 
medlemmar. Anders Mikaelsson har undersökt frågan och meddelar att 
pensionärsorganisationerna inte är intresserade av detta.  
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Av svaret på skrivelsen som Anders Mikaelsson fått från de olika 
partierna i Svalövs kommun så anser han att det finns en enighet från 
den politiska sidan och att frågan åtminstone ska beredas.  

I skrivelsen kan man även läsa om hur Höganäs kommun har löst 
frågan om en vaktmästartjänst.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


