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Datum

2022-03-11
Kommunledningskontoret

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshindrade
och pensionärer
Plats

Kommunhuset, lokal Fullmäktigesalen

Datum

2022-03-11, kl. 13:30-15.40

Deltagare

Ingrid Ekström (SD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), ledamot
Anneli Persson (S), vice ordförande
Wioletta Kopanska Larsson (SD), ledamot
Ann Petterson (M), ledamot
Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp
Gun Ivarsson, SPF Konga-Kågeröd
Ingrid Johnsson, PRO Kågeröd-Stenestad
Claes-Göran Skogh, SPF Svalöv
Nils-Erik Jönsson, PRO Teckomatorp
Nils Alvar Ekstén, Diabetsföreningen
Lars Göran Svensson, PRO Kågeröd-Stenestad
Monika Stålhammar, SPF Konga-Kågeröd
Thomas Nilsson, SPF Svalöv
Irene Winer, PRO Svalöv
Bengt Zander, PRO Svalöv
Jonathan Olsson, sekreterare
Cecilia Andersson, socialchef och tf vård och omsorgschef
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist, punkt 3
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, punkt 4

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar.

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen fastställs efter att punkt 6, information om färdtjänst, läggs till
dagordningen.

3. Införande av kompensatoriska åtgärder i Svalövs kommun
Sara Rävås, jurist, informerar om införande av kompensatoriska åtgärder i
Svalövs kommun.
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Lite bakgrund om kompensatoriska åtgärder: De som behöver stöd i samhället
kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Avfall Sverige har tagit fram en
skrivelse rörande fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav
benämnd ”Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning i relation till
bistånd och stöd från socialnämnden”. I denna har organisationen gjort en
utredning över de juridiska förutsättningarna, den kommunala normgivningen
samt samhällets stöd i dessa situationer.
Avfall Sverige når bland annat slutsatsen att ”fastighetsägare som behöver
hjälp för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt avfallsföreskrifterna och inte
kan få dem tillgodosedda på annat sätt får ansöka om stöd och bistånd från
socialnämnden”. Därmed finns möjlighet att införa en biståndsinsats, till
exempel inom ramen för hemtjänst, där fastighetsägare kan ansöka om hjälp
med att förflytta sina avfallsbehållare.
Rådet ges möjlighet att ställa frågor om kompensatoriska åtgärder.
1. Frågan ställdes om vad minimikrav är för att få kompensatoriska
åtgärder och om det enbart gäller för landsbygd? Svar: För att bli
beviljad bistånd måste man ha behov. Det får utarbetats efter hand. Det
måste finnas ett större behov.
2. Fråga om det går att få kompensatoriska åtgärder endast som bistånd
eller koppla ihop det med till exempel hemtjänst? Svar: Det är möjligt att
få separata bistånd.
Sara Rävås berättar att mer detaljer om åtgärder kommer när kommunen börjar
arbeta fram riktlinjerna.

4. Införande av seniorbiljett i Svalövs kommun
Kristina Prahl, utvecklingsstrategi, informerar om införande av seniorbiljett i
Svalövs kommun. Hon berättar att seniorbiljetten gäller för all ordinarietrafik
inom Svalövs kommun.
Frågan ställdes om det är möjligt att få ett avtal mellan Svalövs kommun och
Landskrona stad? Ett avtal kan innebära gratis eller reducerad kostnad för
kollektivtrafik till och från Landskrona. Svar: Kristina Prahl berättar att
kommunen har utrett förslaget som kom från Skånetrafiken, vilket är inom
kommunen. Det är svårt för Svalöv att avtala med andra kommuner då
kommunen är så spritt geografiskt. Det är alltså svårt att tillgodose alla behov,
men om det finns politiskt intresse så kan vi utreda det, svarar Kristina.
Diskussion fördes om seniorbiljett ska gälla samma villkor för ungdomsbiljett
och hur biljetten ska samspela med kompletteringstrafik.
Överlag ställer sig rådet för funktionshindrade och pensionärer positiva till
införande av seniorbiljett.

5. Datum för nästa sammanträde
Inledningsvis var förslag till datum för nästa sammanträde den 10 juni 2022. Då
den 10 juni krockar med mycket ledighet från kommunen föreslås att datumet
revideras. Datum för nästa sammanträde skickas ut via mejl och post vid
senare tillfälle.

6. Information från färdtjänst.
Nils Alvar informerar om färdtjänst. Han frågar rådet hur många det är som har
förlorat färdtjänst, exempelvis för att de är blinda, döva eller av andra orsakar.
Nils vill lyfta dessa frågor till nästa möte med Skånetrafiken. Om det någon som
har gjort en anmälan eller överklagan så meddela detta till Nils Alvar.
Ni kan nå Nils via denna mejladress: vadja.eksten@gmail.com
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Utöver Nils presentation ställdes frågan om det bör väljas fler till forumet
färdtjänst Skånetrafiken. Sekreteraren ska undersöka vidare vilka som är
representerade i Skånetrafiken färdtjänst och om nya val kan ske.

7. Svar på frågor
Många frågor inkom till rådet som har sammanställts nedan.
Statsbidrag
1. En fråga ställdes om varför vissa pengar från statsbidrag inte används.
Svar: Cecilia Andersson svarar med att många statsbidrag är så pass
riktade att kommunen inte har kunnat använda dem. Kommunen måste
betala tillbaka 1,2 miljoner av statsbidraget. Cecilia utvecklar med att
det är svårt att använda allt statsbidrag när det är så pass öronmärkt.
Det har också varit svårt med resurser på grund av pandemin. Inför
2022 har kommunen haft statsbidrag för ett äldreomsorglyft som har
halverat jämfört med tidigare år. Inför 2023 förväntas detta bidrag
försvinna helt. Cecilia avslutar med att majoriteten av statsbidragen till
kommunen har används.
2. Vidare frågades det om vad pengarna specifikt används till; vad har
man exempelvis stärkt personalen med? Svar: Mycket av statsbidraget
har gått till att anställa mer personal. Till exempel har 4,8 miljoner
kronor gått till kompetenshöjning. Pengar har även riktats till
digitalisering. Cecilia berättar att kommunen har vidareutbildat
undersköterskor. Det har varit en extra enhetschef och en medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) på 100 procent.
3. Fråga om statsbidrag skulle gå för att anlita personal från timanställning
till tillsvidare? Svar: Osäker, det kan ha hänt innan min anställning,
svarar Cecilia.
Vård och omsorg
1. Frågan ställdes om vilka chefer som har slutat inom vård och omsorg.
Svar: Två chefer har valt sluta. Cecilia förklarar att hon bara har
information för chefer sedan hon har börjat sin tjänst. Det är vanligt att
chefer stannar cirka 5 år i en chefsposition. När det gäller
enhetscheferna är det inte så stor omsättning.
2. Fråga, finns det möjlighet att bjuda in verksamheterna till nästa
sammanträde? Svar: Fredag eftermiddag är en svår dag för att kalla in
verksamheterna. Ordförande ska tittare närmare på ett datum som är
lämpligt.
Diskussion fördes om problematiken med vård- och omsorg. Cecilia utvecklar
vidare med att Sverige har ett grundproblem med att det är svårt att hitta
personal som vill arbeta med vård- och omsorg. Därav mycket inhyrning.
3. Fråga: Kan man inte prioritera språkresurser. Svar: Det är viktigt.
4. En representant lyfter fram att han har haft bra bemötande från
personal i vård och omsorg. ”De är vänliga och rara trots deras
tidspress”. Svar: Det är lätt att framhäva det negativa, men vi behöver
även belysa det positiva.
5. Fråga varför Solgården och Åsgården inte har några hjärtstartare. Svar:
Det är viktigt att det finns. Vi ska kolla upp det.
6. Finns det tillgång till syrgas i våra äldreboenden? Svar: Ja det finns på
äldreboende.
Flera frågor ställdes där regionen har huvudansvar. För att få mer utvecklade
svar behöver regionen vara med eller så kan rådet direkt höra av sig till
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regionen med sina frågor.
Om kriget i Ukraina
Cecilia berättar om flyktingvågen från Ukraina. Kommunen har börjat med
arbetet i tisdags eftermiddag, den 8 mars 2022. Vi har ett hundratal ukrainska
flyktingar, och flera är på väg hit, berättar Cecilia. Kommunen har startat en
organisation med personal från olika verksamheter. Länsstyrelsen och
Migrationsverket har sagt att kommunen får ta ansvar för flyktingvågen. Vissa
flyktingar har sökt asyl, vissa ska söka. Det kommer mammor med barn. Det är
mycket krishantering på gång där kommunen försöker bygga större
mottagande.
1. Fråga om kommunen har tillräckligt med bostäder? Svar: Vi har inga
bostäder i nuläget. Kommunen genomför i nuläget en kartläggning.
Kommunen utarbetar idag också ett mottagande för flyktningar där det
förbereds större lokaler. Cecilia berättar att kommunen har fått bra stöd
från civilsamhället.
2. Fråga om kommunen har tänkt använda sig av intresseorganisationerna
för att få dem att bli mer involverade i krisen. Organisationerna kan vara
ett komplement till kommunen. Svar: Kommunen lägger ut information
på hemsidan varje dag. Vi tar hjälp av civilsamhället för att samla ihop
och ta emot. Vi har ett nätverk där vi får information.
3. Ska det bildas en krisledningsnämnd för att hantera flyktingkrisen?
Svar: Inte just nu.
Skyddsrum
1. Hur många skyddsrum det finns i Svalöv, och var de finns samt hur
många som de rymmer? Svar: 16 skyddsrum i Svalövs kommun.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för
skyddsrum. Se på deras hemsida för information och närmsta
skyddsrum.
Samhällsbyggnad
1. När ska trasiga gator lagas för hålen blir allt större och större ju längre
tiden går? Svar: Det här är för samhällsbyggnadsnämnden och Gata
och Park.
2. Frågan ställdes om vägen ifrån Kyrkan och halva vägen mot Tågarp
breddas så möten kan ske tryggt? Svar: Det är trafikverket som har
ansvar för den vägen.
3. Hur det går med byggnationen av Lantlyckan. Svar: Den ska
upphandlas. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Rådet reglemente
1. Diskussion fördes om rådets reglemente: Det framfördes att det finns
brister i att rådet inte är tillräckligt rådgivande. Flera representanter
känner att rådet i dag endast är en envägskommunikation. De vill vara
mer med för att påverka.

