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SPF Seniorerna
Gunnel Persson
SKPF
Margit Gunnarsson
RPG
Kerstin Svensson
RPG
Mikael Gunnarsson
Lunds anhörigförening
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Helena Falk, nämndsekreterare vård- och omsorgsförvaltningen
(VOO), sekreterare
Marie Stadig, kvalitetsutvecklare VOO
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§9
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Sammanträdet inleds med att ordföranden Inga-Kerstin Eriksson
hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att utse Berne Jönsson till justerare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 12 september 2019 kl. 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Mobilt vårdteam - information

Kvalitetsutvecklaren Marie Stadig informerar om Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt inskrivning i Mobilt vårdteam i Lunds
kommun, se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Brandskyddsutbildning av personal på
särskilt boende för äldre - information
Nämndsekreteraren Helena Falk informerar kortfattat om att all
personal på vård- och omsorgsförvaltningen genomgår
Räddningstjänst Syds utbildning vart fjärde år och att nattpersonal
genomgår utbildningen vart tredje år.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Näringsrik mat till äldre - information om
kommunens arbete, särskilt inom hemvården
Kvalitetsutvecklaren Charlotta Richardsson informerar om Lunds
kommuns arbete med näringsrik mat till äldre, se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Information: Status för frågan om
matservering i Dalby samt frågan om värdinnetjänst
och matservering på LKF:s seniorboenden
Nämndsekreteraren Helena Falk informerar om att det pågår
diskussioner för att lösa matserveringen i Dalby.
LKF har 335 seniorbostäder varav vård- och omsorgsförvaltningen
kan bevilja förtur till 87 seniorbostäder. LKF har en broschyr med
seniorboenden. Det finns seniorboenden både med och utan
gemensamhetslokal samt både med och utan värdinna. Värdinnan
skapar trygghet, trivsel och aktiviteter för de boende. Det finns inte
matservering på LKF:s seniorboenden. Vård- och
omsorgsförvaltningen har följande restauranger för seniorer i Lund:
Fästan i Södra Sandby, Mårtenslund, Nibblegården, Papegojelyckan
och Vevrehemmet i Veberöd. Serveringen i Genarp kommer att
öppnas när det särskilda boendet Solhem är färdigt.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Pris till frivilliga samhällsarbetare information
Enhetschefen Louise Snellman och handläggaren Johanna Haglund
från överförmyndarnämnden informerar om priset för frivilliga
samhällsarbetare som instiftats av Lunds kommun med anledning av
den internationella frivilligdagen. Priset är på 25 000 kr och ett
diplom. För regler, målgrupp och kriterier se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Framtida boende för seniorer. SPF och PRO
informerar om enkät och konferens den 29
november 2019.
Berne Jönsson, SPF Seniorerna, informerar bl. a. om följande:
Konferensen om framtida boende för seniorer kommer att äga rum
den 29 november 2019 i Folkparken i Lund. Programmet börjar kl.
09.00 och slutar kl. 15.00. Kaffe serveras från kl.08.30 och lunch
serveras vid 12.00. Målgrupper är bl. a. pensionärernas
intresseorganisationer samt utvalda tjänstemän och politiker i
Lunds kommun. Under konferensen redovisas bl. a. hur den framtida
demografiska utvecklingen i Lund ser ut och vad det finns för
planering av seniorboenden i Lunds kommun. Det kommer att hållas
intressanta föredrag bl. a. av före detta generaldirektören på
Boverket Fredrik von Platen. Inbjudan till konferensen kommer att
skickas ut i september.
Ingemar Bryman, SPF Seniorerna, informerar om att det har gått ut
en enkät från SPF Seniorerna och PRO i Lunds kommun till seniorer
(65+) i Lund med frågor kring framtida önskemål om boende för
seniorer. Förhoppningen är att få in åtminstone 1000
svar. Ambitionen är att bl. a. nå alla seniorer som besöker
träffpunkterna. Där kommer seniorerna att få hjälp av
personalen med att fylla i enkäten även digitalt. Sista svarsdatum för
enkäten är den 4 oktober. Därefter ska alla svaren analyseras.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (16)

Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 17
Skånetrafikens omläggning av busslinjer,
Missnöje med den försämrade servicen vid
Papegojelyckan respektive Stångby-Nöbbelöv
Lena Fällström informerar om Skånetrafikens omläggning av
busslinjer, se bilaga.
Pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet uttrycker
sitt missnöje gentemot Skånetrafikens omläggning av nämnda linjer.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Remiss: Fördjupning av översiktsplanen för
Källby i sydvästra Lund, Lunds kommun. Samrådstid
26 augusti - 25 oktober 2019.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att uppdra till respektive pensionärsorganisation att avge yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Information om aktuella ärenden i
kommunstyrelsen och i nämnderna
Inga Kerstin Eriksson rapporterar om aktuella ärenden från
kommunstyrelsen enligt följande:







Det pågår diskussioner och en utredning kommer att
genomföras kring den framtida användningen av stadshuset
som ger svar på hur vi bäst använder huset på kort och lång
sikt.
Olika alternativ till ny gymnasieskola har presenterats.
Slutligen blev följande aktuella: Svaneskolans tomt alternativt
att hyra på Ideon.
Beslut om pengar till frivillig priset har tagits.
En utredning angående reviderad ägarstruktur innefattande
koncernbildning och konsekvenser av bolagisering av
verksamheter kommer att genomföras.
Process inför kommande budgetarbete har påbörjats.

Inga Kerstin Eriksson rapporterar om aktuella ärenden från
kommunfullmäktige enligt följande:



Minoritetsåterremiss till pensionärsrådet och
funktionshinderrådet angående gatstenar i Lunds tätort för
att få synpunkter.
Ombyggnad av före detta Glasmästeriet inom Stenkrossen till
Sagohuset.

Pär-Ola Nilsson informerar om att kommunfullmäktige beslutat om
ändring av riktlinje för kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller särskilt anpassad
bostad enligt LSS (KBF) Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning i ordinärt
boende eller särskilt anpassad bostad enligt LSS (KBF), enligt
följande:
Regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad
enligt Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75
000 invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd.
Vidare informerar Pär-Ola Nilsson kortfattat om följande ärenden
som ska behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde
den 18 september 2019: Stöd- och Serviceplan SoL 2020-2031 samt
förändring av restaurang och träffpunktsverksamhet Nibblegården.
Tove Klette informerar om att det blir en förändring av Fixartjänsten.
Inga-Kerstin Eriksson informerar om att ärendet om utdrag ur
belastningsregistret kommer på oktobernämnden.
Elsa Christersson rapporterar från kultur- och fritidsnämnden om bl.
a. höjda avgifter på Högevallsbadet.
Lena Fällström rapporterar från tekniska förvaltningen att
förvaltningsrätten ännu inte meddelat något avgörande gällande
färdtjänstavtalet, varför nuvarande avtal gäller fram till 31 mars
2020.
Lena Fällström återkommer till nästa sammanträde i
KPR med information om kommunens arbete med att undanröja
buskage för större öppenhet.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Övrigt

Det finns inte någon information under denna punkt.
Nästa sammanträde blir den 26 november 2019 kl. 15-17 på vårdoch omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund.

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson avslutar mötet och tackar för
visat intresse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt
inskrivning i Mobilt
vårdteam
Var befinner vi oss i Lunds kommun?

Hälso- och sjukvårdsavtalet
Lång process- 33 kommuner- remiss och återkopplingar
• Del A Grundöverenskommelse
• Del B Utvecklingsplan 2016-2020
• Del C Organisering av den regionala samverkan

”Gå i takt” (region och kommun)

Inklusionskriterier för att skrivas in i Mobilt
vårdteam
Minst fyra måste vara uppfyllda av följande:

• 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

Mest sjuka med ett långvarigt vårdbehov
Ny vårdform- inskrivning i Mobilt vårdteam
•

Ett team av vårdpersonal– SIP, samordnad individuell plan ska göras

•

Läkarstödet från vårdcentralen succesivt utformas- 2 timmars inställelsetid vid icke planerade hembesök
- 5 arbetsdagar vid planerade hembesök
- direktinläggning vid behov av vård på sjukhus

Hur arbetar vi i Lunds kommun med
inskrivning i Mobilt vårdteam?
•

Pilotprojekt startade november 2017, ett hemvårdsområde och ett
särskilt boende

•

Två koordinatorer på vardera 50 % fick uppdraget att implementera
processen, januari 2018 – juni 2019

•

Arbetat mot vårdcentraler, särskilt boende och ordinärt boende

Var befinner vi oss i Lunds kommun?
Uppgifter inför årsanalys och
delårsrapport
"Inskrivna i mobilt vårdteam, MVT " 2019-05-03
Summa Särskilt Boende

251

Jämförande siffror 181231
181

Summa Stöd och Aktivering/LSS

3

2

Summa Hemvårdsområde

57

19

Summa Hemvårdsområde externa

0

0

Totalsumma Lunds kommun
Antal som erbjudits men tackat nej

311
4

202

Mobilt Vårdteam Mellersta Skåne
Hembesöksteam för akuta punktinsatser till tidvis sviktande i Mellersta Skåne

Ni når oss för rådgivning via vår
koordinator:
Tel: 0724- 674558
Fax: 046-173712
Helgfri mån–fre kl. 8.00 – 16.00
KHM-bilen Tel: 0724- 674558
Vardag kl.16.00-22.00
Helgdagar kl.10.00-22.00
När kan vårdteamet kontaktas?

Vi kan hjälpa till med:




KRAV: Patienten måste vara kopplad till kommunal
hemsjukvård



För akuta medicinska punktinsatser eller dagtid behov av
direktinläggning



För att undvika besök på akuten



När kommunens sjuksköterska, vårdcentral, 1177 eller
ambulans bedömer att behov finns och när vårdcentralen
inte kan göra akut hembesök



Beslutsstödet ViSam används och rapport sker enligt SBAR

Teamet består av:
Läkare och sjuksköterska från Skånes
Universitetssjukvård samt sjuksköterska
från Primärvården i Skåne
Dagtid möter sjuksköterska från
respektive kommun upp hos patienten.





Akuta medicinska bedömningar
(inkl pat.nära lab: CRP, Hb, Bglukos, U-sticka, Na, K, krea)
och på plats ge akutsjukvård (ex
iv-antibiotika, iv-diuretika,
inhalationer mm)
Ge blod (dagtid) och dropp till
patienter på SäBo
Samordna direktinläggningar,
endast dagtid
Alltid erbjuda uppföljning inom
48 h efter första besöket.

Vad vi inte gör

Skriver ej LPT

Utför ej demensutredningar
eller andra utredningar

Ger ej blod eller dropp i
ordinärt boende (pga behov
av övervakning)

Ej konstaterande av dödsfall

Rev 2019-04-

Näringsrik mat till äldre –
information om kommunens arbete
19-09-03

•

Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsförvaltningen.

•

Biståndshandläggningen och utredning skall belysa den enskildes behov.

•

Att skaffa varor och tjänster

•

Bereda enklare måltider

•

Bereda sammansatta måltider

•

Att äta

•

Kostombudets roll och ansvar

•

Nutrition

•

Senior alert

Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare ÖFN 2018/0015
För att uppmuntra insatser som främjar frivilligt samhällsarbete har Lunds kommun
instiftat ett pris för frivilliga samhällsarbetare. Överförmyndarnämnden ska
administrera priset.
Priset utgörs av 25 000 kr och ett diplom.

Nominering
Nomineringsperioden för priset för frivilliga samhällsarbetare varar fram till den 15
oktober.
Förslag på kandidater till priset för frivilliga samhällsarbetare får lämnas av enskilda
personer, föreningar och företag, som bor eller verkar i kommunen.
Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00
Lund, senast den 1 oktober. Märk kuvertet ”Pris för frivilliga samhällsarbetare”.

Målgrupp
Priset kan delas ut till organisationer eller enskilda personer som verkar/bor i Lunds
kommun. Priset kan fördelas på upp till tre olika aktörer.

Juryn
Pristagare utses av en jury som består av en representant vardera från
överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden.
Priset delas ut årligen i samband med internationella frivilligdagen som infaller den 5
december.
Priset utlyses genom annons/information i kommunens vanliga externa och interna
kommunikationskanaler t.ex. hemsida och sociala medier.

Kriterier för priset
För att få priset för frivilliga samhällsarbetare ska den nominerades insats uppfylla
följande kriterier:
Insatsen ska
•

främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan
människor

•
•

engagera fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i frivilligt samhällsarbete
utgöra ett engagemang av stor betydelse för hjälpbehövande i Lunds
kommun

Exempel på frivilliga samhällsarbetare
En frivillig samhällsarbetare är en person som gjort en insats tex som
- God man/förvaltare för vuxna
- God man för ensamkommande barn
- Särskilt förordnad vårdnadshavare
- Stödperson
- Förtroendeman
- Kontaktperson
- Stödfamilj / kontaktfamilj
- Lekmannaövervakare
- Besökare på häkte och anstalt
- Volontär för seniorer
- Personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder

