SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2013-09-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Tid:

2013-09-12 kl 10.00 – 12.00

Plats:

Lomma kommunhus, stora sessionssalen

Närvarande: Birgit Bengtsson, SPI
Barbro Söderberg, S
Britt Hjertqvist, FP
Elisabeth Rosenqvist, M
Lena Svensson, C
Carin Hansson, M
Sofia Forsgren-Böhmer, M
Göran Rydner, SPF Lomma
Kjell Högberg, PRO Lomma
Ulla-Stina Lundius, PRO Bjärred
Hans Hansson, SKPF
Birgitta Gunnarsson, SPF Lomma
Ann-Kristin Borgelius, SPF Bjered
Gull-Britt Melvanius, SPF Bjered
Siv Persson, PRO Bjärred
Gunvi Sjöland, SKPF
Kristina Noblin, PRO Lomma
Övriga: Britt-Marie Pettersson förvaltningschef, Lennart Eriksson,
avdelningschef (punkt 3) Eva Klang vårdplanerare (punkt 3) Berit Silow,
medicinskt ansvarig sjuksköterska (punkt 3), Eva Neuchel, projektledare (punkt
4), Susanne Persson, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare ___________________________________
Susanne Persson, sekreterare
Ordförande ___________________________________
Carin Hansson
Justerare

___________________________________
Göran Rydner

1.

Anteckning
Upprop
Närvarolista skickas runt.

2.

Justeringsperson
Göran Rydner utses jämte Carin Hansson att justera dagens protokoll.

3.

Gränssnitt/ansvarsfördelning mellan Region Skåne och
kommunerna
Lennart Eriksson, avdelningschef och Britt-Marie Pettersson,
förvaltningschef redogör för gränssnitt/ansvarsfördelning för hälsooch sjukvården i Skåne. Tre gränssnitt finns: Region Skåne – Skånes
kommuner, Primärvården i Lomma – Lomma kommun samt Lomma
kommun – Förenade Care. Lennart Eriksson presenterar hur
ansvarsfördelningen ser ut samt vilka samarbetsöverenskommelser
som finns. Materialet från Lennart Erikssons presentation biläggs
protokollet.
Eva Klang, vårdplanerare, redogör för hur samordnad vårdplanering
fungerar. Samordnad vårdplanering görs för de patienter som har
behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset.
Berit Silow, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om
läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas
patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler
läkemedel, och där kommunen ansvarar för patienten. Målet är att
läkemedelsgenomgångar ska genomföras varje år men på grund av
brist på apotekare har detta mål ännu inte uppnåtts för alla enheter.

4.

Nytt särskilt boende på Centrumgatan
Eva Neuchel, projektledare, informerar om det nya särskilda boendet
som byggs på Centrumgatan. Byggnationen påbörjades 2012 och
boendet kommer att få namnet Orion efter beslut i Socialnämnden.
Orion kommer att rymma 36 lägenheter fördelade på 4 våningar. De 3
första planen kommer att vara boendeenheter. Orion kommer att vara
klar i april/maj 2014 och invigningen äger rum i maj. I juni 2014
beräknas inflyttning till boendet kunna ske. Eva Neuchels
presentation biläggs protokollet.

5.

Socialförvaltningens bostads- och lokalförsörjningsplan
Förvaltningschef Britt-Marie Pettersson informerar om
socialförvaltningens bostads- och lokalförsörjningsplan. En ny plan
fastställs varje år och den nu gällande planen antogs av
socialnämnden i maj månad 2013. En gång om året fastställs
kommunens befolkningsprognos. Prognosen ligger till grund för
behovet av lokaler och utbyggnaden av kommunens bostäder.
Prognosen för de kommande åren visar en ökning av gruppen äldre.

Det finns behov av ett nytt gruppboende LSS och en utbyggnad av
särskilda boendeplatser kommer att ske kommande år.
Behovet av en träffpunkt och samlingslokal i Bjärred finns med i
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bjärred.
6.

Information från förvaltningen och övriga frågor
Förvaltningschef Britt-Marie Pettersson informerar om följande:
- Den 6/11 klockan 11-19 arrangeras inspirationsdagen ”Liv och
Lust” på Havsblick. Programmet kommer bland annat att innehålla
olika föreläsningar. Inbjudan om deltagande kommer att skickas ut
till Pensionärsrådets ledamöter.
- 5 nya ensamkommande flyktingbarn har anlänt till Lomma kommun
och boendet Solberga. Mottagandet har fungerat bra.
- Socialförvaltningen håller på att ta fram en guide riktad till blivande
pensionärer. Guiden kommer att innehålla tips och idéer för livet som
pensionär. Information om guiden kommer att ges på kommande
möte med Pensionärsrådet.
- Med anledning av förekomsten av narkotika på Pilängsskolan
arrangerades ett föräldramöte innan sommaren. Ett uppföljningsmöte
kommer att ske i slutet av september. Föräldraträffar kommer även att
arrangeras framöver och man kommer att arbeta med förebyggande
åtgärder.
- Äldreomsorgens verksamhet kommer att följas upp under hösten då
klagomål tidigare inkommit på verksamheten.
- Ordförande Carin Hansson informerar om att fältgruppen har haft en
lugn sommar.
- Frågan om lokalbehov och träffpunkter i Bjärred kommer att
återkomma på kommande Pensionärsråd.
- Frågan om indragning av busstrafik lyfts. Carin Hansson svarar att
Lomma kommun arbetar för att turerna inte ska bli färre men att det
är Skånetrafiken som avgör frågan.
- Vikten av att pensionärsorganisationerna kontaktas i de frågor där
organisationerna kan bidra med synpunkter betonas.

7.

Nästa möte
Pensionärsrådets nästa möte äger rum den 28/11 kl 10-12.

