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

§ 17 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet väljer Ulla-Stina Lundius att jämte ordförande Carin Hansson justera protokollet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 22 Information från nämnderna
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
Carin Hansson (M), ledamot i kommunstyrelsen, informerar om följande ärenden:
- Ombyggnation av Bjärred centrum.
- Plan på byggnation på området mellan Bjärred och Borgeby
- Kommunen arbetar för att bli mer digitaliserad med e-signering och e-arkiv.
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om följande ärenden:
- Ungdomsfestivalen UKM (Ung Kultur Möts). Festivalen hålls först på lokal och sedan på
regional nivå. Kultur- och fritid arbetar för att få festivalen till Lomma.
- Kulturveckan läggs ner ersätts med en kulturfest i Lomma den 20/10 mellan 15-21.
Evenemang kommer att hållas på biblioteket, Folkets hus, Dansrotundan och Pilängsbadet. Även andra aktörer/föreningar kommer att bjudas in.
- Föreningsmöten startar i januari. Fokus i år kommer att vara hur föreningarna har arbetat med det sociala bokslutet.
- Projekt där unga möter äldre planeras tillsammans med Havsblick i form av en matlagningskurs.
Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden
-Invigning av tunneln vid på Vinstropsvägen fredag 24/11.
-Första spadtaget till fritidsgården i Bjärred taget
-Salustånden på centrumtorget är rivna. Där ska planteras rabatter och sättas ut bänkar.
- Cykelplan och belysningsplan. Ordförande Carin Hansson uppmanar pensionärsföreningarna att höra av sig med synpunkter via mail till samhällsbyggnadsförvaltningen eller via LUKAS.
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Flera ledamöter i kommunala pensionärsrådet framför synpunkter att det är dålig belysning utanför biblioteket i Lomma. Ordförande Carin Hansson meddelar att man fått in
mycket synpunkter avseende detta och att det finns på agendan.
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige har beslutat att personer över 75 år
ska få fria resor inom kommunen mellan klockan 09:00 och 14:00. Detta ska gälla från
1:a januari 18.
Socialnämnden
Britt Hjertqvist i socialnämnden informerar om följande avseende färdtjänst:
Lomma kommun kommer att få en lägre avgift och taxorna för resor kommer höjas med
2 procent. Från 2017-05-01 är beställningsenheten är åter förlagd till trafikverket och
inte längre utomlands.. Kvalitetsredovisningar NKI (nöjd kund index) visar att nöjdheten
med resorna har ökat till 89 %. Nöjdhet med beställningarna ligger på 83% vilket också
är en ökning. Sjukresor med färdtjänst har ökat.
Färdtjänst har haft problem med hackers som går in och slår ut systemet. Polisutredning
pågår. Färdtjänst har också arbetat för kompetenshöjning och höjda löner för personalen.
Region Skåne beslutar om vem som har rätt till färdtjänst och beslutar också om servicegrad och särskilda villkor. Om man på grund av funktionsnedsättning, som inte bara är
tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa på egen hand med allmänna kommunikationer kan man beviljas färdtjänst. Tillstånd beviljas den som är folkbokförd i en kommun som har överlåtit huvudmannaskapet för färdtjänst till Region
Skåne.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 23 Avseende kommunala pensionärsrådet som remissinstans
Vid kommunala pensionärsrådets möte 2017-09-28 framförde Lars Arheden önskemål
om att rådet ska ha rollen av en formell remissinstans i Lomma kommun. Ordförande
Carin Hansson har undersökt saken med en jurist och kommunala pensionärsrådet kan
inte få rollen som officiell remissinstans men eftersom kommunens planer går ut på
offentlig remiss står det pensionärsorganisationerna fritt att inkomma med synpunkter
avseende dessa. Ordförande Carin Hansson ska också framföra till nämndernas
ordförande att de ska kommunicera ut information till pensionärsföreningarna inför
beslut som påverkar pensionärer.
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Amelie Gustafsson nämner att det också finns andra forum för pensionärsföreningarna
att bidra med sina synpunkter, till exempel seniorpanelen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 24 Information från socialförvaltningen
Vid kommunala pensionärsrådets möte informerar förvaltningschef Amelie Gustafsson
om följande frågor från socialförvaltningen:
Lomma kommun arbetar mycket med förebyggande arbete. Till exempel genom öppna
möten på restaurang Havsblick. Man arbetar också med så kallat närstående stöd, vilket
innebär att Lomma kommun stödjer de som vårdar äldre anhöriga i hemmet genom att
ge råd, bistå med dagverksamhet, eller med personer som kommer hem och är med den
äldre om vårdaren till exempel ska gå ut på kvällen.
Man har också förebyggande hembesök av hälso- och sjukvårdsenhet när man fyllt 75.
Då kontrolleras eventuella risker i hemmet. Man kan då också upptäcka personer som
har en begynnande demens och kan hjälpa dessa i ett tidigt skede. Hälso- och
sjukvårdsenheterna består främst av en arbetsterapeut.
Staten har reducerat ersättningarna för flyktingverksamheten vilket innebär nya
förutsättningar för kommunen från den första juli 2018. De reducerade ersättningarna
innebär 33 miljoner kronor mindre i intäkter till verksamheten. Socialförvaltningen har
vidtagit åtgärder för att hantera de nya kostnaderna. Man har minskat personalen på
boendena då ungdomarna tar mer ansvar själva. Fem stycken HVB-hem har lagt ner och
personal har sagts upp. Kommunen tog emot 80 stycken vuxna flyktingar under förra
året. När kommunen får en anvisning så har man två månader på sig att tillhandahålla
en bostad. Kommunen letar för närvarande bostäder till några familjer.
Inom ramen för LSS-verksamheten ska kommunen öppna en ny korttidsverksamhet för
barn med särskilda behov som de som behöver fritids. Man kommer även erbjuda
övernattning för barnen cirka två gånger per månad för att avlasta familjerna hemma.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 25 Uppföljning av Frösunda och Attendo
Under sommaren var det mycket i media avseende äldrevården i kommunen. Vid kommunala pensionärsrådets senaste möte 2017-09-28 hade många av representanterna
synpunkter och frågor avseende äldrevården och de företag som driver denna. Rådet
fick information om att socialnämnden påbörjat en utredning avseende entreprenaden
av kommunens äldrevård och att information avseende resultaten från utredningen
skulle kommuniceras till rådet på kommande möte.
Vid innevarande möte berättar förvaltningschef Amelie Gustafsson om resultaten från
utredningen.
Man hade vissa problem med Frösundas övertagande av äldrevården för ett år sedan.
Socialförvaltningen har sedan dess har gjort många uppföljningar, bland annat gjordes
en stor avtalsuppföljning våren 2017 då man kontrollerade genomförandeplaner och
varje undersköterskas kompetens. Dessa var färdiga i juni månad och man hittade vissa
brister. Frösunda fick en månad på sig att inkomma med en handlingsplan. Samtliga åtgärder i planen skulle vara genomförda senast den 31 oktober. Socialförvaltningen utför
uppföljning av åtgärdsplanerna från såväl Frösunda som Attendo genom tillsynskontroller för att säkerställa att åtgärderna genomförts.
Man gör också uppföljningar med samtliga som bor på kommunens äldreboende, och
med deras närstående, för att säkerställa att de får den omsorg de har rätt till. Detta arbete är en del av den ordinarie uppföljningen. En sammanställning av höstens möten
görs innan årsskiftet och presenteras för socialnämnden i januari.
Beslut att förlänga avtalet skulle ha tagits den första november. På grund av att socialnämnden ansåg att man ännu inte hade tillräckligt med information förlängdes avtalet
med tre månader. Nytt beslut kommer att fattas i december.
Kommunen har i jämförande undersökningar låga poäng vad gäller nöjdhet med mat
men höga poäng vad gäller aktiviteter på äldreboenden. Maten lagas av kostenheten i
kommunen. Frösundas kostchef har återkommande möten med de som bor på avdelningarna. Sedan mediebevakningen inleddes har det inte inkommit några klagomål avseende Frösunda, däremot har man fått in många klagomål kring Attendo och maten i
hemtjänsten. Socialförvaltningen planerar en utredning av matfrågan.
Socialförvaltningen håller också på med en utredning där man tittar på äldreomsorgen
över tid för att se vilka lärdomar som kan dras för att få en bättre äldreomsorg framöver.
Utredningen kommer att presenteras för socialnämnden och redovisas efter att politiska
beslut har fattats. Arbetet är påbörjat.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 26 Information avseende hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och
syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Avtalet består sedan av tre delar varav den första är en Grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett
är densamma som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Den
andra delen är en Utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som
parterna successivt ska arbeta med under avtalsperioden. Den sista delen (Del C) beskriver Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes
kommuner avseende hälso- och sjukvård.
Del B: Utvecklingsplan med fyra utvecklingsområden
-Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka
-Utveckling av insatser för tidvis sviktande
-Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
-Utredning av förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning
Inskrivning i vårdformen är ett gemensamt beslut mellan respektive kommun och Region Skåne och förutsätter att vårdtagaren uppfyller fastställda inklusionskriterier, godkänner inskrivning och att en gemensam samordnad individuell plan (SIP) upprättas.
Målgruppen föreslås vara definierad av följande inklusionskriterier, varav minst fyra
måste vara uppfyllda för att vara aktuell för denna vårdform:
- Tre eller fler kroniska diagnoser
- Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
- Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
- Klarar inte den personliga omvårdnaden
- 75 år eller äldre
- Erhåller hemsjukvård
Förvaltningen har gjort en inventering av personerna i kommunen och man hittade 200
personer som stämmer in på kriterierna ovan.
DEL C: Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvård
Varje kommun ska ha en lokal samarbetsgrupp. Lomma kommuns grupp samarbetar
med SUS och är en tjänstemannaberedning för det politiska organet.
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De delregionala samverksansorganen:
- Ska verka för att uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet
- Ska ha ett särskilt fokus på genomförande och förankring
- Ska ta fram årliga konkreta genomförandeplaner för de olika utvecklingsområdena i avtalet
- Sjukvårdsnämnderna bjuder in till första möte
Aktiviteter under 2017 i mellersta delregionen:
- Identifiering av Lokala samarbetsgrupper
- Arbete med att kartläggning av samtliga boenden och möjligheten att bilda team utifrån detta.
- Riktlinjer till Lokala samarbetsgrupper att finna former för att identifiera de patienter
som är i störst behov av inskrivning i team istället för att initialt använda resurser till att
inventera samtliga patienter.
- Inventering av utbildningsbehov i takt med att nya situationer uppstår där HS teamets
sköterskor måste gå in som kompetensstöd.
- Gemensamt team geografiskt utgående från SUS Lund
Dessa utfästelser görs i Hälso- och Sjukvårdsavtalet:
-En individuell plan för vården
-Ett team som garant för planen
-Läkarbedömning (och hembesök) vid behov
-Direktinläggning vid behov av slutenvård
Ny lag från och med 1 januari 2018 – Så ska man samverka vid utskrivning från sjukhus
Syftet med den nya lagen är att ge bättre vård genom bättre samverkan mellan slutenvård, landstingsfinansierad öppenvård och kommun. Målet är att patienten inte ska behöva ligga kvar på sjukhus i onödan.
När en patient idag är utskrivningsklar från sjukhuset har kommunen fem arbetsdagar
på sig att ta hem personen. Från och med den första januari 2018 kommer detta att
ändras till tre kalenderdagar. Kommunen betalar i dagsläget en hög ersättning per extra
dygn om personen ligger kvar och denna kommer också att höjas. Detta innebär att om
patienten ligger kvar mer än tre dagar kommer kommunen behöva betala stora summor
pengar. Betalningsansvaret inträder tre dagar kalenderdagar efter att patienten är utskrivningsklar om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Införandet av den nya lagen har samband med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Om
all fungerar som det är tänkt kommer färre att bli inskrivna och de som blir det kommer
att kunna skrivas in på rätt vårdinstans direkt.
Om en person skrivs in på slutenvård ska slutenvården initiera kartläggning av patientens vårdbehov och omedelbart påbörja kommunikation med övriga berörda enheter.
Vid inläggning ska ett inskrivningsmeddelande med förväntad vårdtid skickas till
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kommunen, i dagsläget skickas enbart ett meddelande om utskrivning. Man ska också
redogöra för hur patientens vårdbehov ser ut efter sjukhusvistelsen och skicka utskrivningsinformation till patient och berörda enheter senast på utskrivningsdagen.
Den nya lagen innebär att landstingsfinansierad öppenvård får en tydligare roll som ansvarig för samordning och planering av patientens fortsatta vård. För att kommunen ska
kunna ta hem en patient ska den landstingsfinansierade öppenvården ha utsett en fast
vårdkontakt till patienten som ansvarar för att kalla till SIP (samordnad individuell plan).
Vårdplaneringen behöver inte ske på sjukhuset utan kan ske vid hemkomst.
Den landstingsfinansierade öppenvården ska bidra till kartläggning och kommunikation
kring patientens vårdbehov under sjukhusvistelsen. Kommunen ska börja planera för
hemtagning av patienten redan vid inskrivningsmeddelandet och så snart som möjligt ta
hem patienten efter meddelande om utskrivningsklar.
Kommunen ska bidra till kartläggning och kommunikation kring patientens vårdbehov
under sjukhusvistelsen och ska delta i SIP när fast vårdkontakt kallar.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 27 Övrigt

Beslut om sammanträdestider 2018
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet uppdrar till ordföranden att fastställa sammanträdestider
för år 2018. Sammanträdestider biläggs protokollet.
./.

Bilaga.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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