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§ 10 Upprop
Upprop hålls och närvarolistan skickas runt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 11 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet väljer Åke Björkman att jämte ordförande Carin Hansson
justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 12 Information från kultursamordnare
Mattias Larsson, kultursamordnare, skulle ha närvarat vid dagens sammanträde, men
har fått lämna sent förhinder. Mattias kommer istället till KPR‐sammanträdet i
september.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet bordlägger ärendet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 13 Dialog med kommunstyrelsens ordförande
Kommunala pensionärsrådet har bjudit in kommunstyrelsens ordförande Robert
Wenglén (M) till dagens sammanträde.
Gull‐Britt Melvanius frågar om socialnämndens prognostiserade underskott, och vilka
direktiv som ges ifrån kommunstyrelsens sida för att de ska få ordning på det
ekonomiska läget. Robert Wenglén (M) svarar att grundproblemet har varit ledningen av
socialförvaltningens verksamheter. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår för tillfället.
Kommunledningen har varit tydlig med att kvaliteten måste höjas inom äldreomsorgen.
Attendo var billiga som utförare, men kommunen har också, efter att ha tagit över
hemtjänsten, insett att bemanningen var för låg. Socialnämnden har därför dragit på sig
kostnader som är i strid med den budget som fullmäktige beslutat om. Robert menar att
nämnden behöver hitta en bättre balans mellan att följa budget och upprätthålla
kvalitet i verksamheterna. I styrsystemet ligger att åtgärder ska vidtas om prognosen är
negativ, vilket i nuläget betyder att både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder behöver
vidtas för att sänka kostnaderna.
Gull‐Britt Melvanius frågar om hur kommunstyrelsen ser på utvecklingen av Lomma och
Bjärred – ska det finnas ett liknande utbud i båda kommundelarna eller är det inte en
prioriterad fråga? Robert Wenglén (M) svarar att tillväxten i kommunen framöver
primärt kommer ske i kommunens två tätorter, och att de ska vara likvärdiga men inte
lika. Robert menar att det rent övergripande är viktigt att ha en bra balans mellan
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tätorterna, men att kommunen inte har rådighet över exempelvis var näringslivet
etablerar sig. Däremot kan kommunen ha en indirekt inverkan genom ökad
befolkningstillväxt och nybyggnationer.
Åke Björkman frågar om det finns några planer på en lokalbuss mellan kommundelarna,
antingen i egen regi eller genom Skånetrafiken. Robert svarar att frågan diskuteras
intensivt politiskt, inte minst i anslutning till att tågtrafiken börjar köras från Lomma i
slutet av år 2020.
Gull‐Britt Melvanius frågar om hur Robert ser på pensionärsrådet – som en resurs eller
snarare som ett forum som får information några gånger/år? Robert svarar att
kommunstyrelsen behöver bli mycket bättre på att mer aktivt söka dialog och även att
ge återkoppling, för att ta vara på den kraft och de idéer som finns från
pensionärsföreningarnas sida. Rådet kan behöva användas mer som en aktiv
remissinstans, som kan ta ställning till exempelvis kommande
samhällsutvecklingsprojekt. Framöver är exempelvis trafiksituationen i Lomma hamn
och en eventuell hemtagning av särskilda boenden frågor där KPR hade kunnat
remitteras.
Gull‐Britt Melvanius frågar vidare hur politikerna ser på forum som Lommakoll och
Bjärredskoll. Robert svarar att inlägg på dessa forum läses av många kommuninvånare,
och att det därmed självklart är viktigt att som förtroendevald ha koll på vad som skrivs
där, och att vara proaktiv.
Robert Wenglén (M) informerar om ny kommundirektör, Katarina Pelin, som tillträder i
början av augusti, samt att entreprenadavtalet med Frösunda ska upp för diskussion till
hösten. Nuvarande avtal sträcker sig till och med 2021‐02‐28.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet antecknar dialogen till protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 14 Dialog om kulturhus i Bjärred
Annette Jörgensen har lyft fråga om ett framtida kulturhus i Bjärred, och undrar hur
planerna ser ut för detta, samt för utvecklingen av Bjärred centrum i stort. Robert
Wenglén (M) informerar om hur processen kring sådana projekt vanligtvis går till. Robert
menar att kommunen hela tiden bör ha dialog med andra aktörer angående
samhällsutvecklingen, och att KPR är en viktig aktör i detta. Det finns en stadsarkitekt i
kommunen, som tillsammans med sina medarbetare arbetar för att få en bra helhet för
Bjärred, och utifrån den helheten får man se till enskilda projekt.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet antecknar dialogen till protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 15 Val av ersättare till Skånetrafikens kundråd
Eva Netterheim Abrahamsson informerar om det senaste mötet med kundrådet.
Skånetrafiken presenterade då statistik över färdtjänsttillstånd och sjukresor.
Minnesanteckningarna och presentationen från mötet har skickats ut till
pensionärsrådet.
Vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2018‐11‐15 beslutades att en ersättare
till representanten i Skånetrafikens kundråd, Eva Netterheim Abrahamsson, ska utses.
Karin Assarsson meddelar att hon kan tänka sig rollen som ersättare.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet utser Karin Assarsson till ersättare för Eva Netterheim
Abrahamsson i Skånetrafikens kundråd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 16 Kommunala pensionärsrådets synpunkter till Skånetrafikens
kundråd
Inga synpunkter framförs på dagens sammanträde. Om representanterna har
synpunkter som de vill framför till kundrådet så kan de antingen skicka dem till Eva,
Karin, eller till nämndsekreterare som sedan vidarebefordrar.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 17 Förslag till namnbyte från Kommunala Pensionärsrådet till
Kommunala Seniorrådet
På rådets sammanträde den 3 maj 2018 föreslog SPF Seniorerna Gamla Bjered att rådet
skulle byta namn:
”SPF Seniorerna Gamla Bjered har inkommit med förslag om namnbyte från det
Kommunala Pensionärsrådet till det Kommunala Seniorrådet. SPF Seniorerna Gamla
Bjered motiverar förslaget med att rådet representerar personer i åldersgruppen från 65
år och uppåt och att ”senior” är ett mer rättvisande begrepp än ”pensionär” då det är
möjligt att gå i pension före 65 års ålder.
På sammanträdet 2018‐09‐20 diskuterades detta, och pensionärsföreningarna var av
olika åsikt i frågan. Kommunstyrelsen har sedan dess meddelat att rådet själva får
bestämma om vilket namn de önskar, även om beslutet att formellt ändra namn sedan
fattas av fullmäktige.
Rådet diskuterar, och kommer fram till att det nuvarande namnet kvarstår tills vidare.
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Gull‐Britt Melvanius påpekar att innehållet och frågorna som diskuteras är viktigare än
namnet. Hon önskar fler ärenden och mer information till KPR, både från
pensionärsföreningarnas sida och från politik och förvaltning.
För att påminna om pensionärsrådets roll och uppdrag skickas rådets reglemente ut som
en bilaga till dagens protokoll.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet behåller sitt nuvarande namn tills vidare.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 18 Lista över pågående och kommande ärenden
Mot bakgrund av föregående punkt föreslår Carin Hansson (M) att en lista framöver
biläggs kallelsen inför pensionärsrådets sammanträden, där pågående och kommande
ärenden, och dess status, redovisas.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet beslutar att följa upp listan över pågående och kommande
ärenden vid varje sammanträde framöver.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 19 Information från nämnderna
Socialnämnden
Pia Johnson (S), 2:e vice ordförande i socialnämnden, informerar om:
 Nya LSS‐boenden på Lillevången och Orion.
 Verksamhetsövergången av hemtjänsten. Överlämningen gick ganska bra i Bjärred,
men i Lomma har det varit större bekymmer. Uppstartsarbetet var större än vad
som först planerats. Bemanningen har utökats i båda kommundelarna, eftersom
man insåg att den var för låg. Antalet tillsvidareanställda har utökats jämfört med
när Attendo drev verksamheten, antalet timanställda har samtidigt minskat.
 Svårighet att anställa sjuksköterskor, vilket inneburit att kostnaderna har skjutit i
höjden när man varit tvungen att använda sig av bemanningsföretag.
 Ökade kostnader inom individ‐ och familjeomsorg på grund av externa placeringar.
 Ökade kostnader för försörjningsstöd i kommunen.
 Dialogmöte om hemtjänsten den 3 juni i Lomma och den 10 juni i Bjärred.
Britt Hjertqvist (L) informerar om indragna statsbidrag kopplat till äldreomsorgen.
Gull‐Britt Melvanius frågar om en minskning av demensboendet på Jonasgården. Pia
Johnson (S) svarar att det är utrymmesskäl som gör att de ska bedriva demensboende i
en mindre form. Gull‐Britt frågar vidare hur det kommer sig att verksamheten på café
Hans Jonas ska minskas. Pia Johnson (S) svarar att verksamheten har skötts av brukare
inom kommunens dagliga verksamhet, och att det på grund av brukarnas behov inte
längre fanns möjlighet att bedriva verksamheten i samma form.
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Eva Netterheim Abrahamsson frågar om verksamhetsövergången för hemtjänsten, och
om kommunen inte har haft koll på verksamhetens omfattning innan övertagandet,
samt frågar över tillsynen av verksamheter som sköts på entreprenad. Carin Hansson
(M) svarar att ansvaret för verksamheten är kommunens oavsett driftsform, och i
avtalet med Attendo stod att de skulle ha tillräckligt med personal inom hemtjänsten.
Pia Johnson (S) tillägger att det i tidigare avtal fanns krav på en ”minimibemanning”, och
att det därför sedan ändrades till ”tillräcklig bemanning”. Angående tillsyn så meddelar
Pia även att det framgått ett flertal uppföljningskrav i dessa avtal.
Kultur‐ och fritidsnämnden
Carin Hansson (M), ordförande i kultur‐ och fritidsnämnden, informerar om:
 Riktat mål för nämnden under år 2020 – att kultur‐ och fritidsutbudet ska vara lika i
hela kommunen.
 Parkourbanan i Bjärehovsparken.
 Kulturfesten den 12 oktober.
 Sommarprogram och dansveckorna.
Annette Jörgensen frågar om det har inkommit en skrivelse angående en dansbana i
Bjärred under kulturfesten. Carin Hansson (M) svarar att hon inte känner till det, men
att hon ska kolla upp det.
Åke Björkman frågar om mattcurling. Carin Hansson (M) tar med sig frågan.
Tekniska nämnden
Lennart Månsson (M), ordförande i tekniska nämnden, informerar om:
 Översyn av trafiksituationen i Lomma hamn.
 Samarbete med polis, parkeringsvakter och trygghetsvärdar.
 Belysningen på Hamntorget, Varvstorget och i Hamnallén.
 Översyn av placering av papperskorgar i kommunen.
 Byte av all utebelysning till LED, en följd av belysningsprogrammet.
 Strandskötsel
 Ny cirkulationsplats och bussramper vid Vinstorpsvägen/Malmövägen.
Karin Assarsson påpekar att det inte bara är framsidan av biblioteket i Lomma som
behöver bättre belysning, utan även baksidan av byggnaden.
Annette Jörgensen frågar om vad rivningen av Circle K‐macken kommer att innebära för
på‐ och avstigning vid bussresor. Lennart Månsson (M) tar med sig frågan.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 20 Övrigt
Gunder Svensson redogör för det senaste mötet med trafiksäkerhetsrådet, där det bland
annat informerades om trafiksituationen i Lomma hamn och belysningsfrågor. Nästa
möte är den 26/9, om någon i KPR vill lyfta en fråga går det bra att höra av sig till
Gunder.
Annette Jörgensen informerar om ”seniorer i skolan”, och att två seniorer i kommunen
upplever att de inte bara används som seniorresurser, utan även som resurser i det
pedagogiska arbetet, vilket de inte ska vara. Carin Hansson (M) tar med sig frågan till
förvaltningschefen för UKF‐förvaltningen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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