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Utses att justera Iréne Winér, PRO Svalöv & Hans-Göran Nilsson, SPF Svalöv 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2023-02-22, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 7 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  

 

 Iréne Winér, PRO Svalöv    
    
    
    

 Hans-Göran Nilsson, SPF Svalöv   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Sammanträdesdatum 2022-02-09 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte .................... 4 
§ 3 Presentation av representanter i rådet ...................................................... 5 
§ 4 Folkhälsoprogram 2022-2025 ................................................................... 6 
§ 5 Inkommen skrivelse till vård- och omsorgsnämnden från PRO Svalöv 

angående tillgång till platser vid särskilt boende och särskilt boende 
demens ...................................................................................................... 7 

§ 6 Val av representant till Skånetrafikens kundråd för serviceresor ............. 9 
§ 7 Övriga frågor ............................................................................................ 10 
 
Följande frågor lades till § 7 Övriga frågor under sammanträdet: 

- Projekt Medborgardialog.  
- Reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer 

- Kommunens budgetprocess och tidplan för när Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer ska yttra sig om budgetförslagen 
som rör äldre och funktionshindrade. 

- Verksamheter för pensionärer, funktionshindrade och andra grupper i 
samhället, i likhet med Landskrona stad. Som hjälper funktionshindrade 
och pensionärer.  

- Närståendevårdarkort 

- Gemensamhetsbidrag  

 



 

Rådet för funktionshindrade    
och pensionärer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-09 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 2 Genomgång av minnesanteckningar från 
föregående möte 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom minnesanteckningar från rådets föregående möte som 
genomfördes den 19 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar, daterade 2022-08-19 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Presentation av representanter i rådet 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

En presentationsruda av samtliga närvarande i rummet genomförs. 
Representanter från intresseorganisationer, förtroendevalda samt 
tjänstepersoner presenterar sig kort. 

Rådet informeras under presentationen att Fredrik Rosenkvist, kanslichef/jurist 
kommer ta över sekreteraruppgiften för rådet, istället för Filip Andersson, 
nämndsekreterare.   

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 4 Folkhälsoprogram 2022-2025 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Li Merander, folkhälso- och barnrättsstrateg, informerar om kommunens 
Folkhälsoprogram 2022-2025. Arbetet med det nya folkhälsoprogrammet 
påbörjades under 2021. Handlingsplanen revideras årligen.  

Under presentationen informerades rådet om Skottlandsmodellen.   

Rådet gavs möjlighet att ställa frågor under presentationen.  

En fråga vad onboarding betyder ställs. Det är ett engelskt ord som betyder 
introduktion av nya medarbetare. 

Under sammanträdet ställs en fråga om hälsostigar. Det är skyltar som 
informerar om hälsofrämjande aktiviteter som kan göras på platsen.  

Vid sammanträdet framkommer synpunkter att rådet inte har varit delaktiga i 
framtagandet av programmet och planen. Vidare framförs att syftet med rådet 
är att det ska vara med i beslut och inte informeras om beslut. Synpunkter att 
rådet ska involveras tidigare i beslutsprocesser framförs.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 161-2022 

§ 5 Inkommen skrivelse till vård- och 
omsorgsnämnden från PRO Svalöv angående 
tillgång till platser vid särskilt boende och särskilt 
boende demens 

Beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 november 2022 inkom en skrivelse från PRO Svalöv gällande tillgång 
till platser vid särskilt boende och särskilt boende demens.   

PRO Svalöv önskar att få en aktuell redovisning av antalet platser till särskilda 
boenden och särskilda boenden demens, samt redovisning av 
sökandesituationen och eventuella köer till boendena. 

Cecilia Andersson, tf. socialchef/vård- och omsorgschef/LSS, informerar om 
samt redovisar antalet platser till särskilda boenden och särskilda boenden 
demens, samt redovisning av sökandesituationen och eventuella köer till 
boendena.  

Rådet gavs möjlighet att ställa frågor under presentationen. 

Vidare informerar tf. socialchef/vård- och omsorgschef/LSS att hon vill bjuda in 
kommunens demenssjuksköterska och enhetschefen för myndighetsutövning till 
rådet.  

Under sammanträdet ställs en fråga om ökande demens och om kommunen 
har någon långsiktigt planering för det. Tf. socialchef/vård- och 
omsorgschef/LSS informerar att kommunen är förberedd då det finns planer på 
ett nytt särbo, trygghetsboende och demensboende.  

En fråga om var kommunen har sina korttidsboenden ställs. Det har kommunen 
på Ängslyckan. 

En fråga om vad trygghetsboende är ställs. Det är generellt ett boende med 
gemensamhetsplats, trygghetsvärd och nära till hemvården. En boendeform 
som tillkommit för att ge gemenskap i kombination med heldygnsomsorg.  

En fråga om hur man söker en plats på boendet ställs. Så långt har man inte 
kommit i arbetet än. Men generellt brukar ansvaret ligga hos det kommunala 
bostadsbolaget, alternativt att det ges via en beviljad insats.   

En fråga om rådet och om brukarföreningar får vara med och tycka till ställs. Tf. 
socialchef/vård- och omsorgschef/LSS informerar att det finns tillfällen där rådet 
kan tycka till.  

Vidare informeras rådet om servicegraden hos måltidsservice och 
tillagningsköken på Åsgården och Ängslyckan. Kommunservice AB har lämnat 
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ett förslag, att vissa kök inte kommer vara bemannade under helgen, till 
socialnämnden. Köket på Solgården kommer vara bemannat och tillreda mat.  

Under sammanträdet lyfts frågan om remisstiden och att rådet ska vara 
remissinstans i frågan. Det framförs synpunkter samt att det är en fråga som 
rådet ska vara remissinstans i. Vidare framförs ett förslag att föreningarna bör 
skicka ett eget yttrande i frågan.  

Under sammanträdet framkommer synpunkter om servicegraden. Det är viktigt 
att hålla matsalen öppen för att få det sociala. Det är viktigt att människor ges 
tillfälle att äta med andra. Äldre som bor i sin lägenhet har ett behov att komma 
till gemenskapen i en matsal. Att få lagad mat varje dag. Det behövs lokaler där 
äldre kan samlas och träffas. Servicen för de som bor i en lägenhet ska 
innebära att man får komma och äta mat.   

SPF Svalöv har fått in synpunkter från medlemmar som upplever att externa 
lunchgäster på Åsgården prioriteras före de boende. Tf. socialchef/vård- och 
omsorgschef/LSS tar det med sig.  

En fråga om gemensamhetsbidrag ställs. Det är ett statsbidrag som kan sökas 
av intresseorganisationer, inte kommuner.  

Tf. socialchef/vård- och omsorgschef/LSS informerar om Mötesplats Hygge. 
Kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare har fått en lokal 
som de använder till aktiviteter.  

Rådet informeras, av tf. socialchef/vård- och omsorgschef/LSS, om ett nytt 
hemsjukvårdsteam. Ett av målet med samarbetet är att patienter erbjuds en fast 
läkarkontakt via Vårdcentralen Svalöv och genom hemsjukvårdsteamet 
säkerställs tillgången till läkare. Det blir en hög kontinuitet för den enskilde 
patienten och det innebär också ett nära samarbete mellan kommunens 
sjuksköterskor och läkare som finns i teamet.  

Rådet informeras om den pågående Silviacertifieringen av särskilda boenden. 
En demenssatsning på Solgården som kommer certifieras 2:e mars 2023.  

Tf. socialchef/vård- och omsorgschef/LSS informerar om en genomförd 
kvalitetsundersökning av hemvården centrum.  

Det framförs synpunkter om kommunens bostadsanpassning. Att den bör 
förenklas. Ordförande svarar att myndighetsnämnden ansvarar för 
bostadsanpassning.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 44-2023 

§ 6 Val av representant till Skånetrafikens kundråd 
för serviceresor 

Beslut 
 

1. Från seniororganisationerna utses Karl-Erik Kruse (PRO Svalöv) till 
ordinarie representant och Hans-Göran Nilsson (SPF Svalöv) till 
ersättare i Skånetrafikens kundråd för serviceresor.  

2. Från funktionshinderorganisationerna utses Nils Alvar Ekstén till 
ordinarie representant i Skånetrafikens kundråd för serviceresor.  

Sammanfattning av ärendet 

Skånetrafikens kundråd sammanträder två gånger om året. Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer ansvarar för att utse representanter till rådet.  

Protokollet ska skickas till: 
Skånetrafikens kundråd för serviceresor (fardtjans@skanetrafiken.se) 
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Dnr - 

§ 7 Övriga frågor 

Beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Nästa sammanträde: 31 mars 2023, kl. 13.00. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Projekt Medborgardialog.  

SPF i Svalöv inkom med en fråga om den skrivelse som tidigare skickats till 
föreningarna om att inkomma med synpunkter om hur de upplever att rådet 
fungerar. Frågan handlar om vad som hänt med organisationernas svar. Svaren 
är underlag i en sammanställning av hur rådet fungerar. 

Sammanställningarna av råden genomförs inom ramen för projektet 
Medborgardialog som systematiskt arbetssätt. Kommunen deltar i 
utvecklingsnätverk med syfte att utveckla medborgardialog till en del av 
kommunens styr- och ledningssystem. Ett delmål i projektet är att utreda hur 
ungas, äldres, funktionsvarierades och näringslivets inflytande fungerar idag, 
inom de tre råd som finns. För att ta del av hur representanterna i rådet 
upplever att det fungerar har en skrivelse med frågor skickats ut till 
organisationerna.  

Projektets genomförande har nått den fas då referensgruppen ska ta del av 
arbetet. I nästa fas ska det remitteras till berörda parter.  

Ordförande har tagit del av inkomna svar om hur representanterna i rådet 
upplever att rådet fungerar.  

b) Reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer 

PRO Svalöv tar upp frågan om rådets reglemente.  

Under sammanträdet framförs synpunkter att rådet bör ha ett eget 
sammanträde om rådets reglemente. Ordförande framför att reglementet bör 
revideras vad gäller skrivningarna om vård- och omsorgsnämnden, eftersom 
nämnden har slagits samman med socialnämnden. 

Under sammanträdet förs en diskussion om möjligheterna att dela rådet i två, 
ett för seniorer och ett för funktionsvarierade. Det framförs att Svalövs 
handikappförening, som inte är med i en riksorganisation, är tillräckligt underlag 
för att det ska finnas två råd. Samt att varje specialförbund kan bjudas in.  

Det framförs ett förslag att bjuda in Emma Melander Borg, som hjälpt till att 
utveckla rådet i Landskrona stad, till nästa sammanträde.  

c) Kommunens budgetprocess och tidplan för när rådet för 
funktionshindrade och pensionärer ska yttra sig om budgetförslagen 
som rör äldre och funktionshindrade. 
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PRO Svalöv har inkommit med en fråga om kommunens budgetprocess och 
när rådet för funktionshindrade och pensionärer ska få yttra sig.  

Ordförande informerar att remissyttrande från nämnder ska skickas till 
kommunstyrelsen senast 31 augusti 2023 och föreslår att rådet sammanträder i 
samband med det.  

PRO Svalöv framför att rådet ska vara delaktig redan när riktlinjerna för den 
ekonomiska planeringen ges ut. Efter nästa steg när nämnderna har yttrat sig 
ska rådet också vara med. När de ekonomiska ramarna formuleras bör rådet 
vara delaktigt. 

Under sammanträdet diskuteras datum för rådets nästa sammanträde. Rådet 
beslutar att nästa sammanträde är den 31 mars 2023, kl. 13.00. 

d) Verksamheter för pensionärer, funktionshindrade och andra grupper i 
samhället, i likhet med Landskrona stad. Fixartjänst. Som hjälper 
funktionshindrade och pensionärer.  

Hörselskadades riksförbund/Diabetikerförbundet har inkommit med en fråga 
och förslag om att kommunen ska anordna verksamheter för pensionärer, 
funktionshindrade och andra grupper i samhället, i likhet med Landskrona stad. 
Samt förslag på en fixartjänst som hjälper funktionshindrade och pensionärer. 
Ordförande lämnar det vidare till anhörigsamordnaren.  

e) Närståendevårdarkort. 

Under sammanträdet framförs en fråga om närståendevårdarkort. Cecilia 
Andersson, socialchef/tf. vård och omsorgschef/LSS svara att det är på gång.  

f) Hörselsmart. 

Hörselskadades riksförbund/Diabetikerförbundet framför en önskan om att 
bjuda in Hörselsmart till nästa sammanträde.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


