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

§ 24 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet väljer Eva Netterheim Abrahamsson att jämte ordförande
Carin Hansson justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 25 Information om verksamheten – Jonasgården
Anette Alvarsson informerar om verksamheten Mötesplats Bjärred på Jonasgården, vars
ombyggnad och vinterträdgård hade invigning den 27 augusti i år. Anette säger att det i
nuläget finns 1,5 heltidstjänster som arbetar förebyggande i Bjärred, och att mötesplatsen ska skapa möjlighet till gemenskap. Det finns ett aktivitetsprogram, som bland annat
går att finna på kommunens hemsida och i biblioteket. Aktiviteterna riktar sig till pensionärer i olika åldrar, och är bland annat musikkryss och balans- och styrkegympa. Lokalen går även att låna kostnadsfritt, och det är många som vänder sig till Anette med initiativ och förslag på aktiviteter. I den lokal som rådet sammanträder idag ryms 20-40
personer beroende på möblering, och utöver det så finns ett par mindre lokaler, samt
kaféet som rymmer ca 50 personer. Lokalerna kan användas fram till kl. 21, och finns
även tillgängliga på helger.
Britt Hjertqvist (L) frågar om det även går att låna köksutrustning. Anette meddelar att
det finns porslin till 24 personer, och att det även går att komplettera med mer porslin
från kaféet. Kaféet serverar lunch måndag till torsdag, och ”hotellfrukost” på fredagar då
det kl. 9 dukas upp en stor buffé. Ingen föranmälan krävs för lunch och frukost, såvida
det inte rör sig om stora sällskap.
Britt Hjertqvist (L) undrar över fritidsgården ”Stationen 2.0”, och möjligheten att vistas i
den. Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef informerar om att lokalerna främst är till för
fritidsverksamheten, men att tanken är att offentliga evenemang även ska lyftas in, anordnade av exempelvis bibliotek, kulturskola, föreningar. Under dagtid är tanken även
att pensionärsföreningarna kan använda sig av lokalerna, men logistiken kring det är inte
riktigt på plats än. Michael säger dock att representanter för pensionärsföreningarna redan nu kan höra av sig till Stefan Hansson, som är områdeschef, gällande nyttjande av
lokalen. Kontaktuppgifter återfinns på nästa sida.
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Stefan Hansson, områdeschef
Telefon: 0733-41 10 14
E-post: stefan.hansson@lomma.se
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 26 Uppföljning: Kostprojekt
Pernilla Hedin var med på pensionärsrådets möte i september och informerade om det
projekt hon är projektledare för, som syftar till att utreda och komma med förbättringsförslag kring kosten i hemtjänst och ordinärt boende. Pernilla har nu arbetat med projektet i ett par månader, och bland annat intervjuat 30 brukare och träffat personal som
arbetar med kost i äldreomsorgen. Hon redovisar nu vad som hittills framkommit.
Särskilt boende
Smakupplevelsen skiljer sig mycket åt mellan brukarna, en generell synpunkt är dock att
det finns för dåligt med valmöjligheter och variation. Pernilla upplever att det skiljer sig
mycket mellan avdelningar gällande måltidssituationen. Just nu pågår måltidsobservationer, där kostombud observerar måltider på enheterna.
Vissa brukare upplever att de får vara delaktiga i valen av kost, medan vissa inte gör det,
vilket verkar bero på hur personalens arbetssätt är. Pernilla ser även att samarbetet kan
bli mycket bättre mellan kostenheten som lagar maten, och personalen på boendena,
eftersom maten på boendena till exempel inte alltid serveras så som kostenheten har
planerat. Det finns utvecklingspotential vad gäller flera saker, exempelvis kommer en
dietist titta på menyn och på hanteringen av portionsstorlekar ute på avdelningarna.
Göran Lord påpekar att skolan generellt sett har gått från centralkök till att laga maten
ute på enheterna, och att intrycket är att det inom äldreomsorgen har utvecklats åt
andra hållet. Pernilla svarar att hon inte kan svara på hur det har sett ut innan, men att
enheterna inte har kapaciteten, och inte är godkända, för att laga mat från grunden.
Detta är något som bör tas i beaktande när nya boenden byggs. Göran Lord menar att
det ur brukarnas synpunkt borde vara bättre att få maten lagad ute på enheten. Pernilla
svarar att det inte är många som har uttryckt detta, men att det så klart hade förbättrat
möjligheten till delaktighet och påverkan i det dagliga. Hon påpekar dock även att det i
så fall hade behövts en helt annan kompetens ute på enheterna.
Eva Netterheim Abrahamsson frågar om brukares tillgång till vegetarisk kost. Pernilla
svarar att brukare kan beställa vegetarisk kost som specialkost.
Pernilla säger att de avdelningar som har måltidsvärdar höjer kvaliteten, för att det då
finns någon som tar emot när brukarna kommer och ska äta, eller serverar i rummet till
dem som inte kan äta i matsalen.
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Hemtjänst
Pernilla uppger att brukarnas upplevelser är väldigt olika, och att hon trodde att det
skulle vara mer likriktat. Valfrihet och valmöjligheter efterfrågas, baserat på brukarnas
individuella behov och begränsningar. Systemet där hjälp erbjuds för att tillaga mat i
hemmet (4 dagar i veckan, 30 minuter per gång) har inte fungerat i praktiken, eftersom
flera i personalen saknar nödvändig kompetens, och för att tiden är för knapp.
Gull-Britt Melvanius menar att det är viktigt att det ska vara skillnad på maten när det är
fredag och lördag jämfört med övriga dagar, för att man vill äta lite extra gott vissa dagar. Pernilla svarar att det är lite problematiskt eftersom de dagar brukarna uppmuntras
att värma mat istället för att få tillagad är på helgen, eftersom bemanningen är mindre
då.
Pernilla har även studerat inköp i hemtjänsten för att se hur det fungerar. En del brukare
följer med till affären och gör detta, medan de som inte har möjlighet till att göra så är
positiva till att sitta med vid datorn och beställa, så att brukaren ändå kan välja varor
själv.
Pernilla informerar om att väldigt få av de brukare som sitter ensamma och äter upplever det som tråkigt eller jobbigt, och att man därmed inte ska ta för givet att alla vill äta
tillsammans med någon annan.
Gull-Britt Melvanius frågar om vad det är som gjort att Lomma har stuckit ut negativt, i
jämförelse med andra kommuner. Pernilla säger att det är svårt att veta, men att mycket
beror på personal, utbildning och rutiner. Hon poängterar även att måltidsobservationerna inte är färdiga än, och att nästa steg är mer fokus på måltidssituationen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 27 Information om projektet ”Jämlik demensvård i Skåne”
Jeanette Brink, demenssjuksköterska, informerar om projektet:
• Syftet är att förbättra vården för människor med demenssjukdom.
• Lomma kommun gick med 2017. Fem kommuner är med, samt en del aktörer från
landstinget, till exempel minnesmottagningen i Malmö.
• Projektet började med en inventering och kartläggning kring var det finns brister,
och erfarenheter delades mellan de deltagande kommunerna. Vissa kommuner
har kommit lite längre än Lomma, t.ex. vad gäller demensteam som arbetar med
nya vårdtagare för att se vilka behov de har.
• Beräkningen är att ca 400 personer förväntas ha demenssjukdom i Lomma kommun. Patienter och anhöriga ska intervjuas med verktyg som mäter livskvalitet,
och med uppföljningsintervjuer se om och hur de resultaten ändras över tid. Enkäter har även gått ut till omsorgspersonal.
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En informationsbroschyr är framtagen, dessutom utvecklas rutiner för hur samverkan bedrivs mellan kommun och landsting. Ett exempel är ”demensronden”, där
Jeanette kommer till vårdcentralen var fjärde vecka och träffar ett antal läkare och
sjuksköterskor, och resonerar kring de gemensamma vårdtagarna.

Gull-Britt Melvanius frågar vad som händer när projektet tar slut. Jeanette svarar att de
bland annat kommer ha regelbundna nätvärksträffar, och att det i övrigt får undersökas
hur projektet kan inkorporeras i den ordinarie verksamheten på lång sikt.
Carin Hansson (M) undrar över hur samarbetet fungerar med Attendo och Frösunda,
som sköter äldreomsorgen på entreprenad. Jeanette svarar att det fungerar bra, att hon
har ingångar hos båda bolagen, och att avtalen är även utformade så att det ska fungera.
Lena Svensson (C) frågar om det generellt går att säga att det har blivit fler demenssjuka
på senare år. Jeanette svarar att hon inte tror att det är fler som blivit sjuka, men att fler
däremot har kommit till kommunens kännedom än tidigare.
Britt Hjertqvist (L) frågar om kontakten med den somatiska vården. Jeanette svarar att
samarbetet med vårdcentralen just gör att denna kontakt förstärks, och att kompetenser och erfarenheter därmed kan delas. Samverkan är svårare när vårdtagarna hamnar
på sjukhus.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 28 Kommunala pensionärsrådets synpunkter till Skånetrafikens kundråd
Inför föregående möte med Skånetrafikens kundråd skickades KPRs synpunkter till kundrådet via e-post, eftersom representanten Eva Netterheim Abrahamsson inte hade möjlighet att medverka. Carin Hansson (M) föreslår att en ersättare till representanten kan
behöva utses, för att undvika liknande situationer i framtiden. Rådet är enigt i detta, och
en ersättare utses således på första KPR-mötet 2019.
Ulla-Stina Lundius lyfter fråga om användandet av seniorkorten i kombination med jojokort, vid korsande av kommungränsen. Eva Netterheim Abrahamsson svarar att det beror på var i kommunen man åker ifrån. Åke Björkman säger att många chaufförer inte
känner till systemet, och att kunskapen hos chaufförerna behöver bli bättre. Åke menar
därför att kundrådet är en viktig kanal för att påpeka exempelvis detta.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 29 Val av ny representant till Lomma kommuns trafiksäkerhetsråd
Kommunala pensionärsrådet ska ha en representant i Lomma kommuns trafiksäkerhetsråds, detta framgår av trafiksäkerhetsrådets arbetsordning. KPR har dock inte haft någon
representant på länge, Åke Björkman informerar om att den tidigare representanten
Ingmar Lindbladh avsade sig uppdraget, och har sedan inte ersatts.
Gunder Svensson anmäler sitt intresse för att bli KPRs nya representant, och rådet väljer
honom.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet utser Gunder Svensson till ny representant i trafiksäkerhetsrådet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 30 Fastställande av sammanträdestider 2019
Då dagens sammanträde är årets sista, behöver rådet fastställa sammanträdestiderna
för nästkommande år. Föreslagna sammanträdestider är: 28/2, 23/5, 19/9, 21/11, kl.
09:00-12:00.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet fastställer sammanträdestiderna för år 2019 enligt förslaget ovan.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 31 Information från nämnderna
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna den 22/11. Carin
Hansson (M) informerar om de av valberedningen föreslagna ordförandena i nämnderna, där flera är helt nya, och några tillträdde sin post den 1/9 2018:
Robert Wenglén, kommunstyrelsen
Susanne Borgelius, socialnämnden
Lennart Månsson, tekniska nämnden
Johan Danielsson, miljö- och byggnadsnämnden
Fredrik Axelsson, barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Britt Hjertqvist (L) och Lena Svensson (C), socialnämnden, informerar om:
• Det stora arbetet för nämnden och förvaltningen just nu är inför övergången av
hemtjänsten till kommunal regi. Den legitimerade personalen är redan i dagsläget i
stor mån kommunanställda, och nu kommer alla komma under samma tak, vilket
bör underlätta samarbetet. Projektledare för övergången är Elisabeth Friberg, som
eventuellt kan bjudas in till KPR framöver.
Utdragsbestyrkande
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Amelie Gustafsson, som varit förvaltningschef för socialförvaltningen, har avslutat
sin anställning i kommunen.

Eva Netterheim Abrahamsson undrar över hur det blir med de som nu är anställda i
hemtjänsten. Britt Hjertqvist svarar att de som vill automatiskt förs över till den
kommunala organisationen, och de flesta verkar intresserade. Britt tar med sig frågan
kring hur förvaltningen planerar arbeta med kompetensutveckling av de anställda.
Gull-Britt Melvanius undrar om och hur bemanningssituationen inom äldreomsorgen
kommer att påverkas av att stimulansbidragen försvinner. Britt Hjertqvist svarar att det
än så länge inte finns några extrapengar avsatta för detta i budgeten, eftersom det ännu
är osäkert vad verksamheten kommer kosta.
Kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
• Den planerade parkourbanan i Bjärred
• Ny idrottshall i Rutsborgsområdet
• Försäljningen av Pilängsbadet
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:
• Amfiteatern i Lomma, som ska renoveras under 2019
• Ny kultursamordnare från och med januari 2019 – Mattias Larsson
• Kulturfest Lomma den 20/10, som blev ett lyckat evenemang med många besökare. Inför kommande år vill man utveckla evenemanget, och exempelvis expandera det till aktiviteter i Bjärred.
• Mattcurling är inköpt, och kommer att finnas i Slättängshallen.
Tekniska nämnden
Carin Hansson (M) informerar om att nämnden har antagit ett belysningsprogram som
fastställer principer och regleringar över hur kommunen ska arbeta med belysning. Nu
ska de även arbeta med praktiska åtgärder. Åke Björkman informerar om att Lomma
kommun inträder i VASYD från och med den 1/1 2019.
Göran Lord frågar om tidsplanen för Bjärred centrum. Carin Hansson svarar att det nu är
klart hur infarten blir vid Flädie, och att när bensinstationen där är färdigbyggd så rivs
den befintliga bensinstationen i Bjärred, och då kan byggandet i Bjärred centrum börja
på riktigt.
Kommunstyrelsen
Carin Hansson (M) informerar om att mycket har kretsat kring budgetarbete inför 2019.
Dessutom pågår arkitekttävlingen ”Framtidens Bjärred”, där juryn nu går igenom de 61
förslag som inkommit.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 32 Övrigt
Gull-Britt Melvanius informerar om att det har bildats en opolitisk intresseförening i
samhällsfrågor för seniorer i Lomma kommun. Föreningen är precis i uppstarten och har
sitt nästa möte den 4/12 kl. 10 på Jonasgården, där mycket fokus kommer vara på utvecklingen av Bjärred.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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