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

§ 2 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet väljer Gunder Svensson att jämte ordförande Carin Hansson justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 3 Förlängt avtal med Frösunda och avslut från Attendo samt överförande av hemtjänsten till kommunen
2017-12-19 beslutade socialnämnden att förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB
avseende verksamhetsdrift av kommunens särskilda boenden (Strandängsgatan, Vega,
Orion och Jonasgården). Avtalet förlängs till 2021-02-08. Vid samma sammanträde
beslutade nämnden att inte förlänga avtalet med Attendo Sverige AB som i dagsläget
sköter verksamhetsdrift av hemtjänst i ordinärt boende i kommunen. Man beslutade
istället att uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för överföring av
verksamhetsdriften av hemtjänsten till kommunal regi, när avtalet med Attendo löper ut
2019-02-28. Vid socialnämndens sammanträde 2017-12-19 beslutade nämnden också
att godkänna förslag till avtal med Frösunda Omsorg AB om kompensation till
kommunen om 1,1 miljoner kronor på grund av förseningar i kvalitetsförbättringar vid
särskilda boenden i Lomma kommun. Kompensationspengarna planeras att gå till
åtgärder i utemiljön vid tre särskilda boenden i Lomma. Avdelningschef Lennart Eriksson
informerar om processen som lett fram till besluten och svarar på frågor.
Socialförvaltningen har haft ett nära samarbete med Frösunda och Frösunda har visat
att de har viljan och förmågan att förbättra de brister som uppdagats. Detta har också
framkommit i förvaltningens uppföljningar. Kommunen gjorde därför bedömningen att
en förlängning av avtalet med Frösunda säkerställer bäst kvalitet.
Då socialförvaltningen gjorde bedömningen att Attendo inte vidtog åtgärder för att
komma tillrätta med brister som uppdagats vid förvaltningens uppföljningar valde man
att inte förlänga avtalet med Attendo. Beslutet att inte förlänga avtalet var dock
ömsesidigt. Kommunen valde att ta över hemtjänsten i egen regi och avstå från
ytterligare en upphandling avseende verksamhetsdriften efter att förvaltningen gjort en
analys av aktörerna på marknaden där man såg att det finns relativt få utförare, vilket
försvårar ett upphandlingsförfarande. Man bedömde att man hade störst chans att nå
önskad kvalitet om man beslutade att låta kommunen sköta driften av hemtjänsten.
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Planeringen för att ta över hemtjänsten i kommunal drift har påbörjats. Man har anställt
en projektledare som leder planeringen och som sedan troligtvis kommer att bli
enhetschef för hemtjänsten. Eva Netterheim Abrahamsson, SPF Lomma, undrar över om
man ser över möjligheten att göra matbeställningar från internet till hemtjänsten.
Avdelningschef Lennart Eriksson svarar att det är något man kommer att ha med sig
framöver i utredningen av kommunens övertagande av hemtjänsten. Eva Netterheim
Abrahamsson framför önskan att kommunala pensionärsrådet ska involveras på ett
tidigt stadium i bredningen av kommunens övertagande av driften av hemtjänsten.
Socialnämnden beslutade 2017-11-07 att uppdra till socialförvaltningen att utreda
arbetet kring nämndens hälso- och sjukvårdsansvar avseende HSL-organisationen,
samarbetet med Frösunda Omsorg AB och Attendo AB, samt redovisa risker och
åtgärdsförslag. Vid socialnämndens sammanträde 2017-12-19 redovisades utredningen
för nämnden. Nämnden beslutade då att uppdra till förvaltningen att utveckla en
handlingsplan utifrån de i utredningen redovisade förbättringsåtgärderna. Till
Kommunala pensionärsrådets nästa möte önskas förvaltningschef Amelie Gustafson
komma och föredra resultatet av utredningen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 4 Information om hemsjukvården
Avdelningschef Lennart Eriksson informerar om hemsjukvården i kommunen.
Lomma kommun är ett attraktiv arbetsgivare och har legitimerad personal med
erfarenhet. På sommaren en anställs en del nyexaminerad personal och
bemanningstjänst används. Man har ett avvikelsesystem vilket fungerar som ett verktyg
för att kartlägga eventuella brister. Under 2017 har man ökat patientsäkerheten genom
att införa ett digitalt signeringssystem vid medicindelning. Det digitala
signeringssystemet har visat att 90-95 procent av all medicin delas ut vid exakt rätt
klockslag. Man har också låtit apotekare och läkare göra översyner av patienternas
medicinlistor samt utfört journalgranskningar för att se hur det administrativa arbetet
sköts. Kommunen har också undersökt hur tillgänglig brukarna uppfattar att vården är
och det har visat sig att brukarna generellt anser att det är lätt att få tag på läkare och
sjuksköterska när de behöver. Det pågår ett stort patientsäkerhetsarbete i kommunen.
En del i det arbetet är en ny patientsäkerhetsberättelse, framtagen av medicinsk
ansvarig sjuksköterska i kommunen. Patientsäkerhetberättelsen kommer att skickas till
representanterna i kommunala pensionärsrådet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 5 Information om färdtjänst
Avdelningschef Lennart Eriksson informerar om hur involverad kommunen är i
bedömningen av vem som är berättigad till färdtjänst.
Kommunen är inte involverad i bedömningen. Skånetrafiken sköter sin egen
handläggning och insamlande av underlag och gör bedömningar om vem som har rätt till
färdtjänst utifrån lagen om färdtjänst, på samma sätt kommunerna gjorde innan.
Kommunen står för kostnaden av färdtjänst eftersom inte alla kommuner i regionen har
överlåtit skötseln av färdtjänst till Skånetrafiken. (Om alla kommuner hade överlåtit
skötseln av färdtjänsten Skånetrafiken hade regionen kunnat lägga ut kostnaden på
regionskatten.) Även om kommunen inte är involverad i Skånetrafikens handläggning
avseende individärenden finns viss kontakt mellan kommunen och Skånetrafiken då
Skånetrafiken regelbundet bjuder in kommunen till samtal avseende strategiska frågor
på övergripande nivå.
En fråga som uppkommer vid rådets handläggning är om en person som vill överklaga
beslut om borttagen färdtjänst har möjlighet att vända sig till kommunen och begära in
intyg från exempelvis hemtjänsten samt om det finns möjlighet att få juridisk hjälp med
ett överklagande. Rådet konstaterar också att det hade varit bra att bjuda in någon från
Skånetrafiken som kan berätta mer detaljerat om handläggningen av beslut om
färdtjänst.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 6 Val av ny representant i Skånetrafikens kundråd
Kommunala funktionshinderrådet har två platser i Skånetrafikens kundråd. En av dessa
har funktionshinderrådet tilldelat kommunala pensionärsrådet. Christer Philipsson, SPF
Gamla Bjerred, har avsagt sig sitt uppdrag som representant i kundrådet. Kommunala
pensionärsrådet behöver därmed utse en ny representant i Skånetrafikens kundråd.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Eva Netterheim Abrahamsson, SPF
Lomma, till kommunala pensionärsrådets representant i Skånetrafikens kundråd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 7 Information från nämnderna
Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden:
- Området mellan Borgeby och Bjärred ska bebyggas. Förslag på utformning kommer att
tas fram via en arkitekttävling.
- Försäljning av stationshuset
- Byggnation av skolor och förskolor
- Tekniska nämnden ser över hur avlopp och reningsverk ska räcka till då kommunen expanderar.
- Tekniska nämnden byter gatubelysning till ledlampor vilket kommer öka ljus-intensitet
och minska kostnaderna.
Socialnämnden:
- Ny mötesplats för seniorer i Bjärred på Jonasgården. Tillbyggnad av Jonasgården planeras. Klart sensommar/tidig höst 2018.
- Seniorpanelen den 13/2
Kultur- och fritidsnämnden:
- Parkourbanan i Bjärred
- Fritidsgården i Bjärred: byggnation pågår
- Naturpedagogisk mötesplats planeras
- Valborgsfirande både i Lomma o Bjärred
- Nationaldagsfirande i Bergaparken
- Föreningssamtal
- Matt-curling
- Amfiteatern förstudie
- Kulturdag 20/10
- Dansveckorna
- Pilängsbadet kommer sannolikt drivas i kommunens regi året ut
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 8 Övrigt
Vid kommunala pensionärsrådets möte 2017-09-28 framförde Lars Arheden önskemål
om att rådet ska ha rollen av en formell remissinstans i Lomma kommun. Ordförande
Carin Hansson har varit i kontakt med samtliga nämnders ordförande avseende att använda kommunala pensionärsrådet som ett remissorgan inför beslut som påverkar pensionärer. Det är dock upp till varje nämnd att involvera kommunala pensionärsrådet i beredning av ärenden i nämnden.
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Lars Arheden, SPF Seniorerna Gamla Bjärred, framför önskemål att kommunala pensionärsrådet låts vara med i beredningen av planering av detaljplan för Bjärred centrum,
specifikt Vikingavägen 1, där många anser att en mötesplats eller trygghetsboende för
äldre vore lämpligt då detta område är tillgängligt för många personer med funktionsnedsättningar. Jonasgården är svåråtkomligt för personer med funktionshinder och därför mindre lämpligt.
Eva Netterheim Abrahamsson påpekar att belysningen vid biblioteket fortfarande är undermålig. Åke Björkman ska ta det med sig till tekniska nämnden.
Avseende nybyggnation av stationsområdet: Pågatågen kommer stanna i Lomma 2020.
Frågan uppkommer om vart kommer busshållplatserna att läggas. Vid planering av vart
man lägger busshållplatser utgår kommunen från Skånetrafikens tidplan samt vart flest
personer stiger av och på. Kommunala pensionärsrådet framför synpunkten att eftersom Skånetrafiken blivit mer restriktiv med att bevilja färdtjänst är det viktigt att det
finns tillgängliga busshållplatser. Kan kommunen/kommunala pensionärsrådet påverka
Skånetrafiken att ha detta i beaktning?
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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