
INFORMATION från KPR- Kommunala Pensionärsrådet 2021-09-23. 

 

Ny nämnd och ordförande 

Nu är det socialnämnden som är ansvarig nämnd för Kommunala Pensionärs Rådet 

(KPR) i Lomma kommun. Susanne Borgelius som är ordförande i socialnämnden är 

ordförande i KPR. 

 

1. Fokusområde Hemtjänsten 

 

Vid varje KPR möte kommer framöver ett ansvarsområde stå i fokus och 

presenteras. Vid dagens möte var det Hemtjänsten. 

Avdelningschef för hemtjänsten är Anna-Maria Bank och hon presenterade för 

oss hur det ser ut och vilken utveckling som gjorts inom hemtjänsten. Hon var 

där tillsammans med Steinunn Ingolfsdottir som är enhetschef för Bjärreds 

hemtjänst. Två medarbetare Emma och Yasmina som arbetar direkt ut mot 

vårdtagarna i Bjärred berättade om sitt arbete. 

Stor satsning görs i form av kompetensutveckling för personalen, en bra 

introduktionsutbildning.  

Stor satsning för att alla medarbetare ska utveckla en gemensam ”kultur” som 

skall gälla för samtliga inom Lomma kommuns äldreomsorg. 

Skapar team med olika kompetenser runt vårdtagaren. Nya riktlinjer för ökad 

tydlighet.  

De framtida utmaningarna är 

- att ha kompetent och tillräckligt med personal 

- vårdtyngden ökar, behov av fler med sjukvårdskompetens. 

Personalen ute i verksamheten framhåller att det blivit betydligt bättre efter det 

kommunala övertagandet. 

Alla vårdtagare ska ha en kontaktperson så man vet vem man skall vända sig 

till med frågor om vårdtagaren. 

Omsorgsarbetet går ut på att man arbetar i en slinga/team och att så långt det 

går minimera antalet personer som kommer till den äldre 

Socialnämndsordföranden säger att hon upplever en helt annan nöjdhet och 

färre klagomål från anhöriga. 

Emma och Yasmina uttryckte bl a att ”Man får mer än man ger”. Trivs så bra i 

vårt arbete. Detta är en bra grund att stå på”. 

 

2. Frågor och uppföljning av KPR i maj 2021 

 

Hur blir det med lunchservering på Träffpunkten i Bjärred? Ordföranden 

förmedlar att man diskuterar denna fråga och hur man skall lösa den. 



Vid dialogen om matservering kom det förslag på att pensionärsföreningarna i 

Bjärred skall undersöka bland sina medlemmar hur stort intresset är för att 

kunna inta sin lunch på Jonasgården såsom man kan på Havsblick. 

 

Socialnämnden har fattat beslut om ett nytt Bostads- och 

Lokalförsörjningsprogram och detta får vi ta del av genom att det skickas ut till 

KPR via protokollet. Detta innehåller bla. en ny LSS gruppbostad i Lomma och 

att det inte behövs fler särskilda boendeplatser varken i Bjärred eller i Lomma 

förrän 2026.  

 

På Jonasgården är antalet platser för korttidsvård numera 10 mot tidigare 20.         

De andra 10 platserna finns dock kvar men har flyttats till särskilt boende och 

används som avlastningsplatser där. 

 

Indragning av fiber på samtliga särskilda boenden skall vara klart till årsskiftet. 

Den boende får sedan själv teckna ett abonnemang. 

 

3. Nytt reglemente för KPR. 

Socialnämndens arbetsutskott har, före beslut i socialnämnden, skickat ett 

förslag till nytt reglemente till KPR, för att ta in rådets synpunkter.  

Rådet ska i förslaget vara knutet till socialnämnden. Pensionärsrådet skall 

vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och ömsesidig 

information mellan kommun och företrädare för pensionärsföreningarna. 

Samtliga pensionärsföreningar ställde sig positiva till revideringarna och det 

nya förslaget till reglemente. 

 

4. Kommunala pensionärsrådets framtida uppdrag. 

 

KPR kommer framöver kunna få en betydligt mer aktiv roll ut mot kommunens 

samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Från kommunens sida var man 

positiv till detta. 

KPR protokoll skickas vidare för kännedom till kommunstyrelsen och den 

nämnd som rådet är organisatoriskt knutet till samt till de nämnder som berörs 

i protokollet. 

Förslag på ärenden till dagordningen måste komma sekreteraren tillhanda 3 

veckor före ett KPR möte för att ansvariga tjänstemän kan medverka i mötet. 

 

5. Information från de olika nämnderna 

Tekniska nämnden 

 

Det råder ett bra samarbete mellan nämnderna vid större byggprojekt bl a om 

att byggnader skall kunna användas av flera olika verksamheter. Skolornas 



lokaler skall kunna användas till exempel på kvällar och helger i större 

utsträckning än i nuläget. Det är rektor för respektive skola som beslutar. 

 

Upphandlingen av Rutsborgshallen är klar. Satsning på solceller på hela taket. 

Beräknas vara klar hösten 2022. 

 

I Lomma byggs en ny grundsärskola vid Karstorpskolan. 

 

Beslut om en totalentreprenad hösten/vintern 2021 av ny ”Långa Bryggan” i 

Bjärred. Den gamla skall finnas parallellt så att man under arbetstiden kan gå 

ut till restaurang och bad. 

 

Socialnämnden 

 

Det kommer att startas upp en Arbetsmarknadsenhet i kommunen för att mer 

aktivt kunna ge stöd till personer som vill komma ut i arbetslivet. 

Uppbyggnaden tar 1 år. 

 

Bjärred 2021-09-23 

 

 

 

Annette Jörgensen Gull-Britt Melvanius 

 

 

 

 

 


