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§ 9 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
§ 10 Val av justerare
Rådet väljer Ulla-Stina Lundius att jämte Carin Hansson att justera protokollet.
§ 11 Information om projekt Ledningskraft: Palliativ vård (god vård i livets
slutskede)
Efter önskemål vid sammanträdet 2013-11-27 om information gällande Ledningskrafts fem områden (god vård vid demenssjukdom, god vård i livets slutskede,
preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling av äldre och sammanhållen vård
och omsorg) har detta skett och kommer att ske vid sammanträdena 2014.
Ingela Liljenstrand, distriktssköterska vid socialförvaltningen, är inbjuden att berätta om den palliativa vården som bedrivs av kommunen och andra aktörer inom
ramen för Ledningskraft. Området palliativ vård är aktuell i slutet av ett sjukdomsskede och då det ej längre går att bota sjukdomen. Istället fokuserar vården
på att lindra smärta. Vårdgivaren genomför samtal med den enskilde och dennes
anhöriga och tillsammans med de olika professionerna tar man fram en gemensam
plan för hur vården ska genomföras. Personer som bor på särskilt boende i kommunens regi kan hålla samtalet på boendet när de önskar efter att kontakt tagits
med personalen. Övriga personer får vända sig till en vårdcentral och deras personal. Stödet och engagemang från närstående och anhöriga är viktigt under denna
process.
En viktig typ av samtal är brytpunktssamtalet, ett samtal som leds av en läkare
och där en sjuksköterska ofta deltar tillsammans med den brukaren och någon anhörig. Ett vanligt samtal mellan brukaren och med läkare kan övergå till ett brytpunktssamtal eller så bokar man särskild tid för ett sådant samtal i fall där brukaren är diagnostiserad med en allvarlig sjukdom. Syftet med samtalet är att
tillsammans ta reda på vad den medicinska personalen kan göra för att underlätta
sjukdomens konsekvenser och lindra smärtsymptom utifrån brukarens och den
anhöriges villkor. Det kan innebära förändringar i medicinering och sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan assistera med olika typer av hjälpmedel. Det är möjligt att genomföra flera brytpunktssamtal. Beroende på de önskemål som framförs
finns det möjligheter till medicinsk omvårdnad, att samarbeta med sjukhuset och
nyttja deras resurser eller att ASIH-personal(avancerad sjukvård i hemmet) genomför hembesök.
Lomma kommun har sedan 2012 anslutit sig till Svenska Palliativregistret som är
ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att personer i livets slutskede ska få
en god vård utifrån sina individuella behov. När en person är aktuell för palliativ
vård träffar en sjuksköterska patienten och de genomför en smärtskattning.
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Utifrån skattningen, som görs på en skala, hjälper sköterskan till med medicinering. De som registreras i registret följs upp efter sin bortgång för att kunna utvärdera att deras mottagna vård. Registrering är frivillig och brukare i Lomma kommun får anmäla om de inte är villiga att ingå i registret.
Vidare berättar Ingela Liljenstrand att bland annat onkologen har ett nära samarbete ASIH och att hon själv i sin roll har kontakter med dem. Det är även så att
man har ett samarbete med hemsjukvården, vårdcentralen eller annan mottagning
samt den patientansvarige läkaren. Förvaltningschef Britt-Marie Pettersson påpekar att gränssnittet för vem som är patientansvarig är mycket viktigt för att samarbetet mellan de olika aktörerna ska fungera.
§ 12 Information om Förenade Care
Lennart Eriksson, avdelningschef vid socialförvaltningen och Marie Nykvist,
verksamhetschef på Förenade Care deltar. Lennart Eriksson informerar rådet om
bakgrunden till att Förenade Care påbörjade arbetet under nuvarande avtal den 1
mars 2013 kl 07.00 och det tidigare avtalet med Carema löpte ut den 28 februari
2013. Avtalet med Förenade Care sträcker sig till 2016-02-29 och med möjligheten att vid två tillfällen därefter förlänga avtalet med två år.
Den upphandling som gjordes inför det nya avtalet hade ett fast pris för den upphandlade verksamheten och de inkomna anbuden sorterades utefter kvalitetskriterier. Av fyra inkomna anbud avskrevs två stycken direkt eftersom de inte uppfyllde grundkraven för att delta i upphandlingen. Förenade Care uppfyllde kraven och
deras anbud vann upphandlingen.
När Förenade Care skulle ta över som utförare 1 mars 2013 krävdes en genomgång av dåvarande rutiner, avtal riktlinjer och mål för verksamheten. Den dåvarande verksamheten och delar av personalstyrkan skulle övergå till att verka i Förenade Cares regi. Övergången krävde även överlämning av information om
brukarna och varje enskild brukare var tvungen att ge sitt samtycke att informationen skulle vara tillgänglig för den nya utföraren. Alla brukare gav sitt samtycke
till överlämnandet.
Den verksamhet som avtalet med Förenade Care stadgar följs upp av socialförvaltningen på flera sätt. På övergripande nivå möts Förenade Cares och socialförvaltningens ledning regelbundet och man genomför årliga avtalsuppföljningar.
Mellan socialförvaltningen och Förenade Care sker månatliga samrådsmöten och
utöver det genomför socialförvaltningen såväl planerad som oplanerad tillsyn av
verksamheten. Avvikelser, synpunkter och klagomål hanteras på systematisk nivå
och också genom att avvikelserådet möts. Förenade Care har även ett eget system
för att fånga upp synpunkter och klagomål, gällande deras verksamhet, där synpunkterna och klagomålen senare följs upp. Socialförvaltningen använder Socialstyrelsens brukarenkäter, inom ramen för Öppna jämförelser, för att undersöka
och följa upp brukarnas åsikter om den verksamhet de tar del av.
Utdragsbestyrkande
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Det sker ett kontinuerligt informationsutbyte och avrapportering av verksamheten
på flera nivåer mellan socialförvaltningen och utföraren.
I och med att avtalet trädde i kraft och Förenade Care övertog driften i både Bjärred och Lomma har socialförvaltningens roll också påverkats. Socialförvaltningen
har fått utvecklas med en förnyad kompetens som beställare av verksamhet och
hur man skriver avtal, följer upp det och hur man skapar ett fungerande samarbete
med utföraren.
§ 13 Information från övriga förvaltningar
- Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, fördjupning av översiktsplanen
Carin Hansson (M) ordförande i Kommunala pensionärsrådet och ledamot av
planledningsgruppen, informerar rådet om informationsmötet som kommer att
hållas tisdagen den 17 juni kl 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal, Plantskolevägen 4 i Bjärred. Under mötet kommer Lomma kommun att informera om frågor som rör flera områden i Bjärred och Borgeby bland annat:
- Bjärreds saltsjöbad
- Bjärreds centrum
- Alfredshäll och Ekehem
- Förtätning i Bjärred och Borgeby
- Ny föreslagen väg mellan Bjärred och Borgeby
- Fortsatt arbete med utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby
Carin Hansson (M) visar en projektskiss över Bjärreds centrum och informerar
om framtida planer för centrumområdet gällande planerade vägar, trafiklösningar
och bebyggelse.
- Invigning Bjärreds centrum
Fredagen den 13 juni kl 16.00 inviger kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn (M) Bjärreds centrumhus.
- Årsredovisning för Lomma kommun
Elisabeth Hedsund, ekonomichef i Lomma kommun informerar rådet om Lomma
kommuns årsredovisning för 2013. Årsredovisningen innehåller verksamhetsinformation men även information om det finansiella resultat för kommunen som
helhet.
Av kommunens intäkter om 1253 mnkr kommer 82 % från skatter och generella
statsbidrag och 17 % genom avgifter. Elisabeth Hedsund informerar rådet om hur
medlen fördelas mellan kommunens olika verksamheter att fördelningen påverkas
av om det är avgifts- eller skattefinansierad verksamhet.
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Vad gäller området hälsa, vård och omsorg hade det 2013 nettokostnader på 167
mnkr vilket innebär 14,40 kr per 100 kr sedel i skatt fördelades till området. Under 2013 var det i genomsnitt 483 personer som mottog hemtjänstinsatser och
samtidigt bodde det 128 personer i särskilt boende. Den största utgiftsposten för
kommunen är för- och grundskoleverksamhet som mottar 36,40 kr per 100 kr.
Kommunens nämnder har sammanlagt har satt upp 51 mål för sina verksamheter
inför 2013. 46 av dem var uppfyllda eller bedömdes vara det. Det finansiella resultatet för 2013 var positivt och uppgick till 60,9 mnkr samtidigt som kommunens låneskuld har ökat från 420 mnkr föregående år till 500 mnkr 2013. Ekonomichefen berättar att det hänger samman med den fortsatt höga
befolkningstillväxten och den höga investeringsnivån
§ 14 Information från socialförvaltningen
– Inspirationsdag 8 oktober
Fokus för årets inspirationsdag, som genoförs den 8 oktober, kommer att vara på
teknik och teknikutveckling. Representanter från pensionärsföreningarna kommer
att bli inbjudna längre fram.
– Förlängning färdtjänstavtal
Avdelningschef Lennart Eriksson berättar om det nuvarande färdtjänstavtalet som
kommunfullmäktige beslutade om 2011 och som innebar att huvudmannaskapet
för färdtjänsten lades på Region Skåne och att initialt finansierades det via årliga
bidrag från kommunen. Tanken var att på längre sikt skulle finansieringen ske via
regionskatten när regionens alla kommuner anslutit sig. Alla kommuner har inte
anslutit sig och därför föreslås ett nytt avtal där finansiering sker genom samma
modell med bidrag från anslutna kommuner med en indexuppräkning utifrån
kostnadsnivån 2010. Viktiga överväganden från socialförvaltningens sida under
processen har varit att Region Skåne besitter en god beställarkompetens, att Skånetrafiken har åtgärdat initiala brister, kostnadsutvecklingen för verksamheten
samt att den organisatoriska hemvisten för färdtjänsten, lokalt eller regionalt,
kommer att utredas. Det nya avtalet är möjligt att säga upp med en uppsägningstid
på två år. Det gamla avtalet löper ut 2014-12-31 och tanken är att det nya avtalet
träder i kraft 2015-01-01.
– Samverkansavtal med Region Skåne
Det finns ännu inget färdigt samverkansavtal att ta ställning till och diskussionerna har ännu inte behandlat finansieringen.
– Ny förvaltningschef på socialförvaltningen
Förvaltningschef på socialförvaltningen, Britt-Marie Pettersson som deltar i
kommunala pensionärsrådets sammanträden, meddelar att hon slutar sin tjänst
som förvaltningschef i Lomma kommun den 31 augusti.
Under rekryteringen av efterträdare kommer Anette Fäldt, tidigare socialchef i
Kävlinge kommun, att vara tf förvaltningschef för socialförvaltningen.
Utdragsbestyrkande

