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§ 8 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 9 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Rådet väljer Gull-Britt Melvanius att jämte ordförande Carin Hansson justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 10 Information om upphandling av äldreomsorgen i Lomma kommun
Lennart Eriksson, avdelningschef på socialförvaltningen informerar om de upphandlingar som är aktuella och som avser vård och omsorg. Upphandlingen avser
avtalsperioden 2016-03-01–2019-02-28 med ömsesidig möjlighet till förlängning
om 2+2 år. Upphandlingen berör fyra stycken objekt: särskilt boende Strandängsgatan, särskilt boende Vega och Orion, särskilt boende Jonasgården samt hemtjänst i Lomma kommun. Vid den förra upphandlingen utgjorde de fyra objekten
ett objekt men nu fyra stycken. I tidsplanen har det tagits hänsyn till eventuella
överklaganden som kan påverka driftstart.
I förfrågningsunderlaget finns det inskrivet utbildningskrav, introduktionskrav för
nyanställda och krav på att 75 % av personalen i den direkta vården och omsorgen
ska vara tillsvidareanställd. Underlagets kravspecifikationer innehåller bland annat reglering av insatsernas genomförande, hur insynen i verksamheten ska fungera och personalens meddelarfrihet
Upphandlingen är nu i skedet att förfrågningsunderlagen har skickats ut och de
svar som inkommit ska värderas av socialförvaltningen utifrån kriterierna i underlaget. Den 16 juni ska socialnämnden ta ställning till de olika anbuden och
fatta tilldelningsbeslut. Anbudsprövningen utgår först från kvalificeringskraven i
underlaget och sedan genom utvärdering. Till skillnad från förra upphandlingen
av vård och omsorg stadgar förfrågningsunderlaget en kvalitetsnivå som ska följas
och utifrån detta en kostnad som anges i anbuden som sedan ska bedömas.
Rådet efterfrågar förfrågningsunderlagen och att dessa ska skickas ut till representanterna snarast.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 11 Anhörigstöd i Lomma kommun
En fråga har inkommit från en representant i rådet angående vilket stöd som erbjuds till anhöriga i Lomma kommun.
Jeanette Brink, demenssjuksköterska på socialförvaltningen informerar om den
verksamhet som riktar sig mot anhöriga till personer som är bosatta i Lomma och
som har en åldersrelaterad sjukdom. Stödet till närstående består av flera verksamheter, bland annat Treklövern, träffpunkter i Lomma och Bjärred, närståendegrupper samt dagverksamhet.
Treklöverns verksamhet kan man ta del av utan att det finns ett beslut om beviljande av insatser enligt socialtjänstlagen. Stödet kan avlasta den anhörige genom
telefonsamtal om dennes situation, avlastning i hemmet men också genom att
partnern deltar i verksamheten på Treklöverns lokaler på Nybrovägen 71, i
Lomma då den anhöriga ges avlösning i hemmet. Verksamheten består av caféverksamhet, speciella temakvällar eller att man gemensamt lagar mat. Verksamheten omfattar totalt cirka ett 70-tal personer med en viss övervikt av personer boende i den södra kommundelen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 12 Avtal med Region Skåne angående ASIH
En fråga har inkommit från en av rådets representanter angående ASIH, avancerad
sjukvård i hemmet. ASIH-vården är uppdelad geografiskt i Skåne och Lomma
tillhör upptagningsområdet för enheten som utgår från Lund.
ASIH handlar till stor del om palliativ vård som bland annat handlar om symptomlindring. Den avancerade sjukvården i hemmet utgör är ett alternativ till sjukhusvård om förutsättningarna tillåter det. Det är den behandlande läkaren som genom en remiss till ASIH-teamet kan möjliggöra vårdinsatsen. Teamet gör sedan
en bedömning om inskrivning och vårdinsats. Till exempel kan det remitteras insatser under ett längre perspektiv såväl som speciella punktinsatser för vård i
hemmet, exempelvis enstaka behandlingar med intravenös antibiotika. Samordning sker mellan primärvårdsläkare, specialistläkare vid ASIH-teamet och läkaren
vid sjukhuset om insatser och patientansvar.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 13 Information från nämnderna
Socialnämnden
Britt Hjertqvist (FP) informerar om upphandlingen av äldreomsorgen i Lomma
kommun.
Britt Hjertqvist (FP) informerar även om hälso- och sjukvårdsavtalet som ska slutas mellan Skånes 33 kommuner och Region Skåne i juni där socialnämnden och
kommunstyrelsen sambereder ett remissyttrande som ska vara regionen tillhanda
22 juni.
Kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson informerar om att Slättängshallen i Lomma invigs 15 augusti och
föreningar är välkomna att delta för att visa upp sin verksamhet. Om man önskar
delta tar man kontakt med kultur- och fritidschef Michael Tsiparis.
Bo Kristoffersson är från och med 1 juni förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
Ett arbete pågår med att se över hur föreningar med aktivitetsstöd kan stödja socialförvaltningen med till exempel hur förvaltningens brukare ges möjlighet till utomhusaktiviteter såsom promenader.
Fältgruppen och även nattvandrarna har varit aktiva vad gäller den strandfest som
genomfördes i Lomma.
Tekniska nämnden
Alf Michelsen (M) informerar om vad som sker inom tekniska nämnden.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen, en sammanslagning som skedde vid årsskiftet av tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen arbetar
med sin nya interna organisation.
• Nya upphandlingar förbereds avseende entreprenör för gata/park, av städtjänster samt upphandling av renhållning.
• På Kajgatan kommer den nya gångbron att anläggas i början av juni.
• En handikappanpassad badhiss kommer att installeras i juni vid T-bryggan.
• Byggnationen av cirkulationsplatsen vid Strandvägen/väg 908 är avslutad
och cirkulationsplatsen är invigd.
• Rekrytering pågår till chefstjänst för Borgeby reningsverk.
• Tekniska nämnden inväntar domstolsbeslut i ärendet om Strandstråket och
hur sand vid stranden ska få flyttas.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över papperskorgarna på Centrumtorget i Lomma som saknar kedjor.
• Städning av strandmiljöerna.
• Ny offentlig toalett ska anläggas vid Blå caféet.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Carin Hansson informerar att det inom kommunstyrelsen är många detaljplaner
som är aktuella och att arbetet med Bjärreds centrum fortgår.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 14 Information om projekt Ledningskraft: Sammanfattning och brukarråd
Kommunala pensionärsrådet har vid varje sammanträde sedan 2014-02-27 bjudit
in företrädare för projektet Ledningskraft som har informerat om de olika områdena. Vid sammanträdet informerar Lennart Eriksson om projektet Ledningskraft
och om de olika områdena som tidigare har presenterats för rådet.
Målgruppen för Ledningskraft är de mest sjuka äldre över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Områdena som ingår är: god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre, sammanhållen vård och omsorg,
preventivt arbetssätt samt äldres psykiska hälsa. Varje område ett eller flera mål
som projektet försöker nå genom samverkan.
Vid sammanträdet deltar olika representanter för de externa aktörerna som, utöver
socialförvaltningen i Lomma kommun, deltar i Ledningskraft. Det är Mona Ahlin
från staben för verksamhetsutveckling vid Skånes universitetssjukhus, Sirkku
Dahlberg, verksamhetschef vid vårdcentralen i Lomma, Eva Carlsson, psykolog
vid vårdcentralen i Lomma och Anders Tegenrot, läkare på Hälsomedicinskt center och Elisabeth Friberg, distriktssköterska på Hälsomedicinskt center. Förutom
deltagarnas organisationer är även Sundets läkargrupp en samverkanspartner inom
Ledningskraft. Ärendet avslutas med ett brukarråd där pensionärsrådets representanter och ledamöter ställer frågor till Ledningskrafts representanter och ger synpunkter på projektet Ledningskraft.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 15 Övrigt
Carin Hansson uppmärksammar rådet på möjligheten för respektive pensionärsorganisation att lämna synpunkter över det utsända förslaget till planprogram för
Pråmlyckan-Lindströms till kommunstyrelsen.
Carin Hansson påminner rådet om möjligheten att väcka ärenden och frågor inför
kommande möten genom att kontakta rådets sekreterare Mattias Fyhr.
Utdragsbestyrkande
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Vid mötet 2015-02-26 § 6 väcktes en fråga angående SAMRES central. Britt
Hjertqvist har deltagit på ett möte med Skånetrafiken och informerar att färdtjänstleverantören har bytts och att Taxi kurir AB levererar färdtjänst. Ny huvudstation/placering kommer att placeras i Lund.
Vid mötet väckte Britt Hjertqvist även frågan om indragna/flyttade hållplatser och
tillgänglighet till kollektivtrafik eftersom det är gratis att åka om man är beviljad
färdtjänst. Dock gavs inget entydigt svar på frågan att förmedla vidare till rådet.
Vid sammanträdet 26 februari 2015 § 6 frågade Gull-Britt Melvanius vilka regler
som gäller angående nylagad mat fyra dagar i veckan till äldre och om det fanns
en skillnad Lomma och Bjärred?
Britt Hjertqvist har talat med Lotta Widén Odder, verksamhetschef på socialförvaltningen och det stämmer inte att det ska finnas någon skillnad vad gäller nylagad mat mellan Lomma och Bjärred. Lennart Eriksson förtydligar att distribution
av mat till hemmet grundar sig på ett biståndsbeslut och det är beroende av vilket
utbud som är erbjuds på den orten där man bor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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