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§ 1 Upprop och presentation av nya ledamöter och representanter
Upprop hålls och närvarolistan skickas runt. De nya ledamöterna och representanterna
presenterar sig.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

§ 3 Information från kultur och fritid

Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:
• Sommarprogram 2019. Föreningarnas planerade aktiviteter med utåtriktad
verksamhet sammanställs i programmet. Information har sedan tidigare skickats ut
till pensionärsföreningarna.
• Kulturfest 2019, som äger rum den 12 oktober. Förhoppningen är att det i år ska
vara i både Lomma och Bjärred. Michael tar tacksamt emot tankar och idéer.
• Ny kultursamordnare: Mattias Larsson. Förhoppningsvis kan han medverka på
rådets sammanträde i maj, och han kommer även gärna ut och besöker
pensionärsföreningarna.
• Föreningsråd den 28 mars i Slättängshallen. Två föreläsare är inbokade, och
kulturskolan och 2018 års kulturstipendiat ska uppträda.
• Stationen 2.0. Förhoppningen är att pensionärsföreningarna ska kunna vara där på
dagtid framöver.
• Två uppsättningar mattcurling är inköpta till kommunen.
• Amfiteatern i Lomma, som nu ska börja renoveras, ska stå färdig sommaren 2020.
Åke Björkman informerar om dansveckorna i juli.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 4 Information om Skånetrafikens handläggningsprocesser gällande
färdtjänsten

Emma Johansson och Dorothea Brehmer, färdtjänsthandläggare på Skånetrafiken,
informerar om:
• Serviceresor – samlingsbegrepp som inbegriper färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd
trafik.
• 24 av 33 skånska kommuner har Skånetrafiken som färdtjänstutförare.
• Hos Skånetrafiken finns 25 färdtjänsthandläggare, ca 20 000 personer som är
beviljade färdtjänst (varav 460 i Lomma kommun), 350 bilar, och det genomförs ca
5000 resor/dag.
• Handläggningen utgår ifrån Lag (1997:736) om färdtjänst. Bedömning utifrån denna
lag, samt rättspraxis, ligger till grund för bedömningen av ansökningar om färdtjänst.
• Vem som kan få färdtjänst – krav på folkbokföring och därefter individuell
bedömning. Varaktighet är också ett krav för att kunna få färdtjänst – kortvariga
skador/hinder berättigar inte färdtjänst. Funktionshindret ska ha en varaktighet på
minst tre månader.
• Skillnad mellan ledsagare och medresenärer. Ledsagare kan kunder ha rätt till, men
det beror på om hjälp behövs i bilen under resan (ledsagare åker i så fall med utan
avgift). Däremot har kunden alltid rätt att ta med upp till två medresenärer mot
avgift.
• Vissa kan ha rätt till ensamåkning, genom särskild ansökan, men då krävs särskilda
skäl för detta.
• Exempel på faktorer som inte berättigar färdtjänst, men som ofta förväntas av
sökande, exempelvis hög ålder, långa avstånd till kommunikationer, avsaknad av
körkort eller oförmåga att framföra bil.
• Processen från ansökan till beslut:
- Just nu är det en handläggningstid på tre veckor, dock finns vissa prioriteringar som
gör att vissa kan gå före i kön.
- Vad som ingår i handläggarens utredning.
- Beslut och möjlighet att överklaga. Planerat avslag kommuniceras med den som
ansökt innan formellt beslut, för möjlighet att t.ex. komplettera ansökan.
• Riksfärdtjänst – kräver särskild ansökan, som ska inkomma tre veckor innan
resedatum. Den sökande behöver inte sedan tidigare ha vanlig färdtjänst för att
kunna få riksfärdtjänst.
• Regelverk för serviceresor hos Skånetrafiken – obegränsat antal resor, kostnad,
arbetsresor, medtag av sällskapsdjur m.m. Alla sällskapsdjur, oavsett storlek, får
kunden betala för att ha med sig. Det finns inga särskilda fordon som är avsatta för
kunder med djur, utan alla fordon kan bokas med djur.
• Statistik över punktlighet för serviceresor.
• Nöjd Kund-Index-undersökning från 2018, och dess resultat i relation till
målsättning. Nöjdheten i december 2018 var 80 %.
• Statistik över väntetid på besvarade samtal, och hur den har förändrats över tid. I
januari 2019 var väntetiden i snitt ca 5 minuter, att jämföra med ca 15-20 minuter
under hösten 2018.
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Pensionärsrådet lyfter problemet med att vissa förare i kollektivtrafiken inte är insatta i
hur seniorkorten och betalning vid resor utanför kommunen fungerar. Emma och
Dorothea meddelar att de tar med sig frågan, och uppmuntrar samtidigt
representanterna att höra av sig om det finns fler klagomål eller synpunkter på
färdtjänsten eller kollektivtrafiken.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 5 Dialog om vård- och omsorgsplan för Lomma kommun

SPF Lomma har lyft frågan till dagens sammanträde. Representanterna har varit iväg
med SPFs studieförbund, där frågan om kommunala vård- och omsorgsplaner togs upp.
Efter det kontaktades Lennart Eriksson, tillförordnad socialchef, som konstaterade att
det i Lomma kommun inte finns någon vård- och omsorgsplan, men att det kan vara bra
att ta fram en, och att pensionärsföreningarna då kan vara delaktiga i detta framtagande
exempelvis genom en arbetsgrupp.
Gull-Britt Melvanius påpekar att det finns en bostads- och lokalförsörjningsplan från
socialnämnden som sträcker sig över perioden 2018-2030, och som täcker in vissa av de
saker som en vård- och omsorgsplan kan inrymma.
Britt Hjertqvist (L) konstaterar att det inte finns någon samlad plan, även om alla
enskilda delar som en sådan plan kan innehålla hanteras av socialnämnden på olika sätt.
Carin Hansson (M) tar med sig frågan om en vård- och omsorgsplan till socialnämndens
ordförande.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet antecknar dialogen till protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 6 Val av ersättare till Skånetrafikens kundråd

Vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2018-11-15 beslutades att en ersättare
till representanten i Skånetrafikens kundråd, Eva Netterheim Abrahamsson, ska utses.
Frågan föreslås hanteras vid rådets nästkommande sammanträde.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet hanterar frågan vid sammanträdet den 23 maj.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 7 Kommunala pensionärsrådets synpunkter till Skånetrafikens kundråd

Eva Netterheim Abrahamsson påpekar att det under en längre tid saknats kunskap bland
busschaufförerna angående hantering av seniorkort vid korsande av kommungränsen.
Frågan har även lyfts i kundrådet, än så länge utan att det har blivit bättre.
Eva meddelar vidare att både rådets representanter och föreningarnas medlemmar kan
maila synpunkter till henne, som hon kan ta med till kundrådet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 8 Information från nämnderna
Socialnämnden
Pia Johnson (S), 2:e vice ordförande i socialnämnden, informerar om:
• Att kommunen tar tillbaka hemtjänsten i egen regi, fr.o.m. den 1 mars klockan
06:30. Ca 90 av 100 hemtjänstpersonal har valt att fortsätta sin anställning i
kommunen. Attendo har lagt schemat för de första två veckorna, för att underlätta
övergången. Det kommer finnas en samordnare som är tillgänglig alla dagar i
veckan, för att öka tillgängligheten.
• Sista avdelningen på Orion öppnar också 1 mars, och brukare ska då flyttas från
korttidsboende. Samma dag öppnar även ett nytt LSS-boende på Lillevången.
• Stor ökning av ärenden inom socialtjänsten generellt sett den senaste tiden.
• Planer på att nästa nya äldreboende i kommunen ska byggas i Bjärred.
Gull-Britt Melvanius meddelar att hon har fått telefonsamtal med missnöjdhet över
Frösunda, som vidarebefordrats till socialnämndens ordförande Susanne Borgelius.
Susanne kommer även bjudas in till ett KPR-möte framöver.
Eva Netterheim Abrahamsson frågar varför det varit sådan skillnad i kvaliteten på
Jonasgården och äldreboenden i Lomma. Pia Johnson (S) svarar att en del i det kan vara
att Jonasgården har haft kontinuitet på chef- och personalsidan, medan det har varit
mycket större omsättning i Lomma. Vidare säger Pia att kontinuerliga anhörigmöten är
ett viktigt forum, för att kunna följa upp hur verksamheten bedrivs av utförana.
Britt Hjertqvist (L) informerar om projektet om kost i äldreomsorgen, som presenterats i
pensionärsrådet under hösten 2018, och som nu är avslutat. Britt menar att projektet
har resulterat i en väldigt bra utredning, som på djupet har undersökt den rådande
situationen, och genom det identifierat förbättringsmöjligheter att arbeta vidare med.
En fråga kommer upp om hur kvaliteten i hemtjänsten ska höjas när personalen i mångt
och mycket är densamma. Carin Hansson (M) säger att ett problem tidigare har varit
ledningsfrågan, och Pia Johnson (S) tillägger att rekrytering av personal framöver
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kommer vara noggrann, med krav på att de anställda ska vara utbildade
undersköterskor, samt att kompetensutvecklingsbehov bland de anställda kommer att
ses över så snart verksamheten övergår i kommunal regi.
Kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
• Medborgarhuset – planerat underhållsarbete är kopplat till vad planerna blir för
huset och området i framtiden.
• Stationshuset i Bjärred – det finns intressenter, men inte för den typ av verksamhet
som den planerade försäljningen först syftade till att resultera i.
• Parkourbanan i Bjärred ska snart börja byggas, PEAB är entreprenör.
• En ny idrottshall är planerad på Rutsborgsområdet.
• Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram ett ramverk för likställighet i
kommunens förhållningssätt gentemot de föreningar som är verksamma i
kommunen.
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:
• Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för ett
nytt bibliotek i Bjärred.
• Folkhälsa blir ett allt viktigare begrepp inom kultur- och fritidsverksamheten
På temat folkhälsa informerar Kristina Noblin om en skrift ifrån Nordens välfärdcenter –
”En bättre plats att åldras på”:
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2018/01/En-bättre-plats-att-åldras-påv2.pdf
Tekniska nämnden
Lennart Månsson (M), ordförande i tekniska nämnden, informerar om:
• En förbättrad gång- och cykelväg vid södra Västkustvägen håller på att ses över.
• Eventuella hastighetssänkningar ses över vid olika gång- och cykelpassager.
• Kajgatan i Lomma ska eventuellt göras till en sommargata, det vill säga en gågata
under sommartid.
Eva Netterheim Abrahamsson undrar över belysningen utanför biblioteket i Lomma, som
hon menar är bristfällig, samt hur kommunen tänker kring ny gatstensbeläggning
kopplat till tillgänglighet för rullatorer och liknande. Lennart Månsson (M) tar med sig de
båda frågorna till nämnden. Angående belysning så informerar Lennart även om att
kommunens mål att spara 2 % energi per år 2012-2020 uppnås, och att de pengar
kommunen får ner i energiförbrukning kan användas till exempelvis underhåll och bättre
material.

Miljö- och byggnadsnämnden
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Johan Danielsson (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, informerar om:
• 2018 inkom fler bygglovsansökningar än någonsin tidigare, 330 stycken. Samtidigt
har handläggningstiden förkortats, vilket ställer höga krav på förvaltningen och dess
handläggare.
• Kommunikation. Informationen på hemsidan måste på ett tydligt sätt förklara hur
man ansöker om exempelvis bygglov och förhandsbesked, hur processen ser ut,
vilka kostnader det medför m.m.
• Regler vid miljöinspektion av restauranger och livsmedelsbutiker.
• Stora byggprojekt i kommunen som är igång eller ska påbörjas snart.
Gull-Britt Melvanius frågar om bensinstationen i Bjärred centrum, och hur lång tid det
kommer ta att kunna bygga på marken efter att bensinstationen har rivits. Johan
Danielsson (M) svarar att så snart den nya bensinstationen vid motorvägen står färdig,
så ska stationen i Bjärred centrum rivas, och sedan ska marken saneras. Själva
saneringsarbetet bör inte ta alltför lång tid. Gull-Britt Melvanius frågar även om när det
kan bli aktuellt med en detaljplan för ”Framtidens Bjärred”. Johan Danielsson (M) svarar
att arkitekttävlingen för området avslutades i vintras, men att detaljplaneprocessen
dröjer, och att det kommer att byggas i området under lång tid.
Kommunstyrelsen
Carin Hansson (M) informerar om:
• Att Robert Wenglén (M), kommunstyrelsens ordförande, kan bjudas in till KPRs
sammanträde i maj, eller till ett av sammanträdena under hösten.
• Det föreslagna namnbytet från ”kommunala pensionärsrådet” till ”kommunala
seniorrådet”. Carin har tagit upp frågan med kommunstyrelsen, som låtit meddela
att rådet själva får bestämma om ett eventuellt nytt namn, och att
kommunstyrelsen sedan formellt fattar beslut om namnbytet. Frågan tas åter upp i
pensionärsrådet framöver.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 9 Övrigt

Åke Björkman anser att det behövs en utredning för en lokalbuss, antingen i kommunal
regi eller genom Skånetrafiken, som kan köra mellan kommundelarna, främst under
dagtid. Pia Johnson (S) informerar om att arbetet med en ny översiktsplan är påbörjat,
och att framtida kommunikationer är en viktig del i det arbetet. Carin Hansson (M)
tillägger att kommunen kontinuerligt arbetar gentemot Skånetrafiken med att det ska
finnas bra kommunikationer inom kommunen, inte minst när Pågatågen börjar stanna i
Lomma.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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