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

§ 17 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet väljer Karin Assarsson att jämte ordförande Carin Hansson
justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 18 Information om kostprojekt
Pernilla Hedin, projektledare på socialförvaltningen, presenterar sig och sitt uppdrag.
Uppdraget består i att inventera nuläget kring, och föreslå förbättringsförslag för, måltidssituationen på särskilda boenden och till brukare i ordinärt boende med hemtjänst.
Pernilla besöker rådet för att hon vill höra representanternas synpunkter och eventuella
förbättringsförslag för att kunna ta med sig i det fortsatta arbetet.
Carin Hansson informerar om att rådet tidigare nåtts av en mängd synpunkter, inte
minst gällande stressad personal och därmed stressiga måltidssituationer.
Gull-Britt Melvanius betonar att måltiderna är en av höjdpunkterna på hela dagen, och
att det då är viktigt att göra den upplevelsen så bra som möjligt, vad gäller det smakmässiga, sociala, samt hur maten ser ut. Gull-Britt påpekar att det finns en mängd
aspekter kring detta område, och önskar att Pernilla kommer tillbaka till rådet när arbetet och förslagen är mer konkreta, så att rådet kan lämna synpunkter. Gull-Britt betonar
vikten av att se till nattfastan, vad och när brukarna äter på morgon och kväll.
Åke Björkman säger att salladsbordet på Havsblick relativt ofta brukar vara tomt, och att
det har påpekats ett antal gånger. I övrigt är matkvaliteten bra.
Karin Assarsson ställer frågan om hur bestämmelserna är vad gäller möjligheten för
hemtjänsten att laga mat hemma hos brukaren samt att hämta mat till brukaren från till
exempel restauranger. Pernilla Hedin svarar att brukarna kan få hjälp med matlagning i
hemmet, men att tidsgränsen för det är 30 minuter. Vad gäller restaurangmat så kan
hemtjänsten stötta brukaren gällande promenad till restaurang (om det är en närliggande restaurang), men inte leverans/hämtning av varm mat.
Gull-Britt Melvanius frågar när utredningen ska vara klar. Pernilla Hedin svarar att hennes anställning löper ut i februari 2019, och att förbättringsförslag därmed ska presenteras någon gång i december/januari.
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Pernilla betonar att hon i detta skede av projektet utreder nuvarande förutsättningar
och framtida behov genom att prata med rådet, brukare och personal, för att i ett senare skede kunna presentera förbättringsförslag.
Lena Svensson frågar om huruvida de främsta bristerna gäller tiden som finns för matlagning i ordinärt boende. Pernilla Hedin svarar att det dels är kort om tid, och dels att
köks- och matlagningskunskaperna hos hemtjänstpersonalen ibland upplevs som bristfällig.
Carin Hansson informerar om att kommunala pensionärsrådet har möte i november, och
att det kan vara aktuellt med en ny avstämning då.
Kontaktuppgifter till Pernilla är:
E-post: pernilla.hedin@lomma.se
Telefon: 0733-41 12 92
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 19 Kommunala pensionärsrådets synpunkter till Skånetrafikens kundråd
Eva Netterheim Abrahamsson, som är rådets representant i Skånetrafikens kundråd, har
fått förhinder och kan inte delta på kundrådet den 24 september. Rådet enas om att
samla in de synpunkter som finns, och maila till Skånetrafikens kundråd. De synpunkter
som lyfts under rådets sammanträde är följande:
• Oro finns för att bussarna inte längre kommer stanna vid busstationen i Lomma
när det nya stationsområdet börjar trafikeras. Oron beror på att det, från de delar av Lomma där många äldre bor och samlas, blir en längre väg att gå till den
nya stationen än den gamla.
• Önskemål om tätare turer under kvällar och helger, främst till och från Malmö.
• Underlätta för personer med färdtjänst att utnyttja reguljär kollektivtrafik.
• Lomma kommun har infört seniorkort. Skånetrafikens chaufförer har dock dålig
koll på hur taxorna ser ut när kommungränser korsas för någon med seniorkort.
Skånetrafiken behöver se till att deras personal kan hantera seniorkorten bättre.
Ett övrigt önskemål som lyfts, som är en kommunal fråga och därmed inte berör Skånetrafiken, är att införa en lokalbusslinje inom kommunen. Carin Hansson och Alf Michelsen tar med sig frågan.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet, genom Eva Netterheim Abrahamsson, översänder synpunkterna gällande kollektivtrafik och färdtjänst till Skånetrafikens kundråd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

s. 4 (6)

2018-09-20

§ 20 Förslag till namnbyte från det Kommunala Pensionärsrådet till det
Kommunala Seniorrådet
På rådets sammanträde den 3 maj 2018 diskuterades följande:
”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.
Under rådets sammanträde uttrycker representanterna önskemål om att avhandla ärendet vid kommande sammanträde 2018-09-20 för att inför beslutet kunna bereda frågan i
sina respektive föreningar.”
Utifrån ovanstående diskuteras frågan om huruvida rådet bör byta namn eller inte. Det
råder delade meningar i frågan, sammanfattningsvis kan sägas att SPF-representanterna
vill byta namn, medan representanterna för PRO och SKPF vill behålla det nuvarande.
Carin Hansson föreslås ta frågan vidare till kommunstyrelsen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådets ordförande Carin Hansson tar frågan vidare till kommunstyrelsen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 21 Information från nämnderna
Socialnämnden
Lena Svensson, ersättare i socialnämnden, informerar om:
- Mycket av arbetet i nämnden är just nu fokuserat på förberedelser inför att
hemtjänsten åter ska utföras i kommunal regi.
- Demensdagen den 11 september.
Gull-Britt Melvanius undrar vilka förändringar ägarbytet av Frösunda Omsorg kommer
att innebära. Vidare frågar Gull-Britt om och hur bemanningssituationen inom
äldreomsorgen kommer att påverkas av att stimulansbidragen försvinner. Lena
Svensson tar med sig frågan till socialnämnden, och återrapporterar till rådet.
Gull-Britt Melvanius frågar hur mottagandet av nyanlända ser ut i nuläget. Lena
Svensson svarar att socialnämnden inte har haft uppe frågan på länge. Carin Hansson
meddelar att kommunen ska ta emot 100 nyanlända under de kommande två åren. Alf
Michelsen, ordförande i tekniska nämnden, tillägger att det har varit en hel del problem
med att hitta boenden och att externa lösningar har behövts, men att kommunen aktivt
tittar på hur man kan lösa situationen utan dyra externa inhyrningar.
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
- Den planerade parkourbanan i Bjärred. Nämnden inväntar beslut från mark- och
miljödomstolen efter överklagande.
- En kulturdag, som arrangeras den 20 oktober i Lomma.
- Nämnd och förvaltning diskuterar hur de nya naturreservaten i kommunen kan
användas aktivt.
- Förvaltningen har anställt en ny chef för kulturskolan. Rekrytering pågår även för en ny
kultursamordnare.
- Amfiteatern i Lomma. Kommunen tillsammans med Leader Lundaland finansierar en
renovering av amfiteatern, med syfte att skapa en permanent scen och dansgolv, samt
eventuellt även gradänger. Renoveringen inryms i investeringsbudgeten för år 2019.
Lars Arheden informerar om att Norlindmuseet vid Borgeby slott är på väg att säljas, och
undrar om kommunen är informerade om detta. Lars betonar att läget är akut, och att
slottet och dess konstsamling kan gå förlorad. Carin Hansson svarar att nämnd och
förvaltning har träffat museet och blivit informerade om situationen, men inte tagit
ställning i frågan. Carin tar frågan vidare med förvaltningen.
Lars Arheden frågar om Stationen 2, och undrar om kommunen tar kontakt med
föreningar om att nyttja lokalen, eller om föreningarna förväntas kontakta kommunen.
Carin Hansson svarar att hon kan be kultur- och fritidschef Michael Tsiparis ta kontakt
med pensionärsföreningarna, och föra dialog samt tala om vad kommunen kan erbjuda.
Det finns redan en del fasta tider inbokade varje vecka, till exempel för
fritidsklubbsverksamhet.
Tekniska nämnden
Alf Michelsen, ordförande i tekniska nämnden, informerar om:
- Ett belysningsprogram som snart ska beslutas, som fastslår hur kommunen ska arbeta
med belysning i kommunen, både vad gäller trivsel och trygghet.
- Att kommunen har fått mycket beröm för strandstädning under sommaren.
- Avloppsnätet, och att kommunen är på väg att ingå i VA SYD.
- Investeringsläge – det ska bland annat byggas en ny skola i Bjärred.
Lars Arheden frågar vilka organisationer och grupper som varit med i arbetet med
belysningsprogrammet, och om pensionärers intressen är tillgodosedda. Carin Hansson
svarar att programmet ska gå ut på remiss. Eva Netterheim Abrahamsson påpekar att
belysningen utanför biblioteket i Lomma måste bli bättre. Alf Michelsen svarar att det
behöver finnas en plan för stegvis utbyggnad och prioriteringsordning för hela
kommunen.
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Information om övriga nämnder
Carin Hansson informerar om:
- Nya ordförandeposter – Robert Wenglén är ny ordförande i kommunstyrelsen, Jerry
Ahlström ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Fredrik Axelsson ny ordförande i
barn- och utbildningsnämnden, och Johan Danielsson är ny ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden.
- Detaljplaner för nya områden i Lomma.
- Bygglov för Circle K i Flädie.
- Att många svar har kommit in på arkitekttävlingen i Bjärred/Borgeby, men de har ännu
inte börjat kollas igenom.
Lena Svensson undrar hur det går med Stationshuset i Bjärred. Alf Michelsen svarar att
kommunen talar med en del intressenter.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 22 Övrigt
Inför rådets nästkommande sammanträde i november tas förslag på sammanträdestider
för år 2019 fram.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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