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§ 1 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
§ 2 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Rådet väljer Gunder Svensson att jämte ordförande Carin Hansson justera protokollet.
§ 3 Information om projekt Ledningskraft: Äldres psykiska hälsa
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Eriksson om Projekt Ledningskraft;
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Samverkanspartners är:
Lomma socialförvaltning, Vårdcentralen Lomma, Sundets läkargrupp, Bjärred,
Hälsomedicinskt center, Lomma och Skånes universitetssjukhus, Lund.
Tidigare har rådet informerats om följande utvecklingsområden: god vård i livets
slutskede, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre,
sammanhållen vård och omsorg och preventivt arbetssätt. Vid dagens möte informeras om äldres psykiska hälsa.
Syftet med inriktningen är att göra personal trygga i mötet med psykisk ohälsa,
kunna prata om självmord och stödja den enskilde att ta kontakt med rätt vårdnivå.
Målen är:
• Uppmärksamma och öka kunskapen om äldres psykiska hälsa och ohälsa
• Under 2015 ska det i Skåne genomföras ytterligare utbildningar i ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre”
• Arbetssättet kring ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre” ska spridas och
implementeras
• Att äldre som målgrupp beaktas i de lokala överenskommelser som ska tas
fram utifrån ”Ramöverenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt
barn och ungdom som har eller riskerat att utveckla psykisk ohälsa”.
Lennart Eriksson presenterar Elisabeth Friman och Johan Holmberg från Hälsomedicinskt center. De informerar om de resurser som står till Hälsomedicinskt
centers förfogande. Tidigare har det funnits strukturella ojämnlikheter när det
gällde psykisk ohälsa. Läkemedelsbehandling har oftare använts till äldre och det
har varit mindre vanligt med psykologisk behandling. Nu ska det finnas resurser
att behandla alla grupper lika. Det är viktigt med ett helhetsomhändertagande.
40% som söker har en psykisk sjukdom. Vid varje möte måste man ta hänsyn till
alla aspekter framför allt när det gäller äldre. Än finns ingen äldremottagning i
Lomma men det finns möjlighet att starta en men har i dagsläget valt att inte göra
detta. Alla är välkomna.
Utdragsbestyrkande
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Förstahjälparekonceptet: Att den som först kommer i kontakt med vårdtagaren ger
hjälp om det är sjuksköterskor i vården eller hemsjukvården. Det är svårt att märka om det sker förändringar av hälsan när vårdtagaren möter många olika personer
inom vården.
Lennart Eriksson ger gärna en sammanfattning av alla sex utvecklingsområdena
vid nästa möte.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 4 Information om ny upphandling av äldreomsorgen i Lomma kommun
Lennart Eriksson, avdelningschef på socialförvaltningen, informerar kortfattat om
ny upphandling av äldreomsorgen. Det råder sekretess. Nytt förfrågningsunderlag
är snart klart och därefter kommer det att fastställas i socialnämnden i mars. Upphandlingen blir offentlig första halvan av april då man har möjlighet att lämna in
anbud. Vem som vinner upphandlingen beslutas i augusti. Ny(a) aktör(er) i mars
2016.
Gull-Britt Mellvanius, SPF Bjered frågar om någon kan medverka i upphandlingsprocesssen
Ordföranden Carin Hansson (M) anser att man kan komma med synpunkter från
föreningarna redan nu och Lennart Eriksson tar gärna emot dessa synpunkter men
det bör ske snarast eftersom socialnämnden ska behandla upphandlingsunderlaget
redan nu i mars.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 5 Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ordförande Carin Hansson informerar om de förändringar som gjorts i reglementet. Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden kommer att medverka
med en representant vardera. Representant för socialförvaltningen kommer bara
att medverka är det finns frågor på dagordningen.
Gull-Britt Mellvanius, menar att representanterna ska skicka in synpunkter till
sekreteraren. Även politikerna kan vara mer aktiva. Det vore trevligt om rådet
kunde träffas på olika platser i kommunen.
Carin Hansson informerar vidare att kultur- och fritidsnämnden enligt reglementet
ska arrangera särskilda konferenser. Kommunen utser förvaltning som svarar för
sekreterar- och kansliservice till rådet. Rådet har ingen beslutsrätt. När det gäller
remisser skickar varje förening in sina synpunkter. Inget hindrar att föreningarna
träffas utanför pensionärsrådet.
Utdragsbestyrkande
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Carin Hansson informerar vidare om att man kommer att skicka ut information
om vad som är på gång så att föreningarna får tidig information.
Inplanerade möten under 2015 är 28 maj, 24 september och 2 november.
Inför mötet i maj skickas synpunkter till Carin Hansson eller nämndsekreteraren
Mattias Fyhr.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 6 Information från nämnderna
Carin Hansson informerar om att bokslutet för kommunen ännu inte är färdigt
men det ser bra ut, socialnämnden har ett litet minus, övriga nämnder går plus.
Om det finns något färdigt material bifogas det protokollet.
Socialnämnden
Britt Hjärtkvist (FP) informerar om upphandlingen av äldreomsorgen, sekretess
råder, det finns många frågor fortfarande. Förvaltningen och ledamöterna har varit
på utbildning i 2 dagar. I kommunen finns det många mötesplatser, tex. Havsblick, Fyrklövern. Hon är stolt över kommunen som ligger i framkant. Det finns
en broschyr om Senior Sport School i receptionen.
Lena Svensson (C) informerar att Amelie Gustafsson, den nya förvaltningschefen
för socialförvaltningen också var med på utbildningen.
Gull-Britt Melvanius frågar hur det blir med SAMRES Central. Britt Hjerkvist
svarar att den inte längre kommer att finnas i Senegal men hon återkommer med
mer info längre fram.
Kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson informerar om att ett utegym i Fladängsparken invigs fredagen den
27 mars. Alla är välkomna dit. Nu finns ett utegym i Bjärred och ett i Lomma. Har
ni några synpunkter på utrustningen eller något ni saknar så meddela detta.
Carin Hansson informerar vidare om att man har haft intervjuer med kandidater
till tjänsten som förvaltningschef på UKF.
Idrottshallen i Lomma ska vara klar till hösten. Nya rondellen vid utfarten från
Lomma kommer att få en konstnärlig utsmyckning, modell finns f.n. i receptionen.
Vecka 11 är det kulturvecka – hela programmet finns i Lomma Aktuellt.
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Tekniska nämnden
Alf Michelsen (M) informerar om tekniska förvaltningens verksamhetsområden,
bl.a. att man bygger och förvaltar alla skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader, man håller på med en cykelplan och en trafikplan, VA-taxan kommer
att höjas, rondell håller på att byggas, tekniska har även hand om parker, toaletter,
lekplatser i kommunen.
Regionbussen kommer att få ny sträckning, nya hållplatser på Vinstorpsvägen
med tanke på ny Pågatågsstation.
Man kommer att säkra övergången till idrottshallen för barnen på Fladängskolan.
Hastigheten är satt till 30 km/tim.
Tekniska har också samarbetsprojekt med socialförvaltning/nämnd gällande inredning och anpassning av äldreboenden, övervakning, larm etc.
Trafiksäkerhetsrådet sammanträder två gånger om året. Man får in statistik på
olyckor både från polisen och från sjukvården. Av dem kan man utläsa var för
sorts olyckor det är och var de inträffar. Sista halvåret var det få olyckor.
Halkbekämpning utförs av förvaltningen och där prioriteras gång- och cykelvägar.
En olycka vid Medborgarhuset i Bjärred inträffade för en tid sedan. Det gällde
källartrappan som saknade belysning och det hade varit bra med en grind så att
man inte kan trilla nerför trappan. Alf Michelsen tar med sig informationen för åtgärd.
Ny upphandling för Städ är på gång och även för Gata/Park där avtalet går ut om
två år.
Vad gäller för hastighetsdämpande åtgärder på Fullriggaregatan? Det hade varit
bra med gupp. Alf Michelsen svarar att man i kommunen är emot gupp. F.n. mäts
hastigheten osynligt och även med synliga skyltar där hastigheten visas.
Genomsnittshastigheten ligger under 30 km/tim på villagatorna. På genomfartsvägarna är hastighetsbegränsningen 40 km/tim och på villagatorna 30 km/tim.
Vinstorpsvägen kommer att ses över. Alf Michelsen noterar att även Karstorpsvägen kan behöva ses över, där finns bland annat stolpar som står olämpligt placerade på gång- och cykelvägen.
En gångbro kommer att placeras över Kanalen i hamnen mot å-sidan.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Patric Bystedt (M) informerar om att nämnden är en myndighetsnämnd som bl.a.
har hand om tillstånd (bygglov t.ex.) enligt plan- och bygglagen och tillsyn enligt
miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. lagar och förordningar. Miljö och bygg ingår sedan årsskiftet i stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tekniska kontoret och planeringsenheten. Tommy Samuelsson är förvaltningschef.
Plan- och bygglagen ändrades i juli 2014 (Attefallsregler). Lomma kommun har
ett kulturmiljöprogram som omfattar ca 75% av fastigheterna och för dessa gäller
inte de nya reglerna om slopad bygglov enligt Attefallsreglerna.
10 olika naturvårdsområden håller på att bildas i kommunen, bl.a. Haboljungsfure.
Olika regler kommer att gälla för områdena.
Nämnden ansvarar även för den kommunala tillsynen av miljöer och lokaler enligt
tobakslagen.
Lena Svensson frågar om livsmedelstillsynen. Patric Bystedt svarar att alla livsmedelsföretag har rätt till tillsyn en gång om året. Miljöinspektörerna prioriterar
inspektionerna efter hur ”känsliga” anläggningarna är, t.ex. om anläggningarna
hanterar rått kött eller bara säljer färdigförpackade varor.
Tillsyn av läkemedel ingår inte i nämndens ansvar utan ligger på socialstyrelsen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 7 Övrigt
Vad gäller för regler när det gäller nylagad mat fyra dagar i veckan till äldre? Får
bara de som bor i Lomma detta och inte de som bor i Bjärred?
Britt Hjärtkvist svarar att det är först en biståndsfråga vem som får nylagad mat.
Vissa kommuner delar ut gratis halkskydd. Hur ser det ut i Lomma? I Lomma delar man inte ut halkskydd men Britt Hjärtkvist tar med sig frågan.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
________
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