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Minnesanteckningar från Rådet för funktionshindrade 
och pensionärer. 

Plats Kommunhuset, lokal Roten (Källarplan, hiss finns), Svalöv. 

Datum 2019-11-15, kl. 13-15 

Deltagare Ingrid Ekström (SD), ordförande 
Angelie Fröjd (M), led. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), led. 
Ann Pettersson (M), led. 
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Emelie Lyrefors, sekreterare 
 
Nils-Ingvar Jönsson, PRO Teckomatorp 
Britt Jönsson, ers., PRO Teckomatorp  
Ingrid Johnsson, PRO Stenestad 
Berner Rasmussen, ers., PRO Stenestad 
Ingrid Wald, PRO Svalöv 
Sven-Göran Larsson, PRO Svalöv 
Karin Fredriksson, PRO Kågeröd 
Gunilla Nilsson, ers. PRO Kågeröd 
Gunnar Friberg, SPF Oden Röstånga 
Einar Westin, ers., SPF Oden Röstånga 
Claes-Göran Skogh, SPF Svalöv 
Gun Ivarsson, SPF Konga-Kågeröd 
Ingvar Jönsson, ers., SPF Konga-Kågeröd 
 

 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) –  

Ordförande Ingrid Ekström hälsar alla välkomna till sammanträde och upprop 
genomförs. 
 
Dagordningen godkänns med ändringar, tilläggspunkt under övrigt. 

2. Att vara god man – Överförmyndarverksamheten  

Överförmyndarhandläggaren Fredrik Rosenkvist informerar om den del av 
överförmyndarverksamheten som sköter rekrytering av gode män.  
Informationsbroschyrer finns att ta med sig efter mötet.  

3. Mål och budget 2020, med plan för 2021-2022.  

Rådet informeras av ordförande om kommande förslag till Mål och budget för år 
2020 med plan för år 2021-2022 som kommer fattas beslut om på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019. 
Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet för allmänheten och under detta 
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sammanträde kommer ha en punkt på dagordningen som heter allmänhetens 
frågestund. 
 
Det nya styret för Svalövs kommun lägger fram sin första budget som är ett 
steg mot en mer ekonomiskt stabil bas för Svalövs kommun. Att ha en ekonomi 
i balans är en förutsättning för att kunna ha en väl fungerande välfärd. 
Avseende mål och visare kommer det nya styret att återkomma under våren 
2020 då kommunens nya vision förhoppningsvis är antagen. 
 
 

4. Mötestider för 2020  

Ordförande kommer med förslag till mötestider för Rådet under 2020. 
Reservation för att ha ett fjärde sammanträde vid behov. 
Följande datum ligger som förslag: 

6 februari, 8 april, 3 september. 

Rådet beslutar att fastställa ovanstående mötesdagar med tid 13-16.30. 
Reservation för att ett fjärde sammanträde hålls vid behov. 

 

5. Informationspunkt, Inlämnande motioner.  

Rådet får för kännedom redovisat inlämnade motioner till Kommunfullmäktige 
som nu kommer att beredas. 

KF 191028 § 175 - Motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun.  

Ordförande Ingrid Ekström och socialchef Vård och omsorg Madeleine Moberg 
informerar om utredningen som ska göras. Upphandlingen gällande LOV, lagen 
om valfrihetsystem, om vilken utförare man vill använda sig av inom 
hemtjänsten håller nu på att ses över efter inkommen motion.  
 
Vård-och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att utreda detta. 

 

6. Övriga frågor  

- På förra rådet önskades broschyr från Skånetrafiken nya biljettsystem 
som har inkommit digitalt. Informationshandlingar delas ut på mötet. 

- Inkommen skrivelse från SPF Seniorerna i Svalöv, synpunkter gällande 
bland annat säkerhet för äldre inom Svalövs tätort. Förvaltningen fick i 
uppdrag att höra om ett svar från Gata-Park och återkoppla när svar 
finns. 

- Förvaltningen ska även se över val av rådsmedlemmar beslutade av 
vård och omsorgsnämnden för denna mandatperiod. 

 

 

Underskrift av mötets sekreterare 

Emelie Lyrefors 
Nämndadministratör  
 


