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h

Kommunala pensionärsrådet 
 
Tid och plats 2022-03-24 klockan 15.00–17.30, Vård- och 

omsorgsförvaltningens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A Lund 
  
Beslutande Inga-Kerstin Eriksson, ordförande  

Tove Klette, vård- och omsorgsnämnden, deltar på distans 
Per Jakobsson, tekniska nämnden  
Lena Fällström, tekniska nämnden  
Pär-Ola Nilsson, vård- och omsorgsnämnden  
Elsa Christersson, kultur- och fritidsnämnden  
Sven Englesson PRO  
Stig Andersson PRO tom § 9 
Ingemar Bryman SPF Seniorerna  
Berne Jönsson SPF Seniorerna, deltar på distans  
Marianne Ek SKPF  
Margit Gunnarsson RPG  
Kerstin Svensson RPG  
Katarina Nyman Lunds anhörigförening  
Mikael Gunnarsson Lunds anhörigförening 

Ledamöter  
 

 
 
Övriga närvarande Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör 

Sofia Nissmark, kvalitetsutvecklare 
Elin Nilsson, demenssjuksköterska 
Pia Jonsson, demenssjuksköterska 
Mija Toftner, enhetschef 
Peter Juterot, samhällsplanerare 
Helena Falk, sekreterare, deltar på distans 

 

 
 
 
Justerare Margit Gunnarsson 
  
Paragrafer § 1–12 
  
Tid och plats för justering Digital justering 5 april 2022 kl.12 
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Inga-Kerstin Eriksson 
  
  
Justerare  
 Margit Gunnarsson 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunala pensionärsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-24 
  
Paragrafer § 1–12 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
 

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 3 (20) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-03-24 KS 2022/0124 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
§ 1 Val av justerare samt tid och plats för justering ................................................................................... 4 

§ 2 Fastställande av dagordning ........................................................................................................................ 5 

§ 3 Lägesrapport - Projekt inom ramen för riktade pengar till äldreomsorgen.............................. 6 

§ 4 Lunchrestaurang – status och åtgärder i Genarp, Dalby och Brunnsgatan (har öppnat) ..... 8 

§ 5 Utvärdering av KPR:s arbetsformer från pensionärsorganisationerna ...................................... 9 

§ 6 Verksamhetsberättelse KPR 2021 och verksamhetsplan KPR 2022 .......................................... 11 

§ 7 Uppföljning - Tillgänglighet till Träffpunkternas lokaler ................................................................ 13 

§ 8 Lägesrapport från stadsbyggnadskontoret avseende utvecklings- och 
bostadsbyggnadsprogram .................................................................................................................................. 14 

§ 9 Information om aktuella ärenden i kommunstyrelsen och övriga nämnder .......................... 15 

§ 10 Ärenden från pensionärsorganisationerna: Anhörigstöd, Utveckling av långsiktigt 
idrottsprogram kultur och fritid, IT-support för seniorer ..................................................................... 18 

§ 11 Remiss Mat och måltidsplan för Lunds kommun ............................................................................ 19 

§ 12 Avslutning ....................................................................................................................................................... 20 
 

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 4 (20) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-03-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 1 Val av justerare samt tid och plats för justering  

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att utse Margit Gunnarsson till justerare och Ingemar Bryman till 
ersättare samt 

att digital justering äger rum den 5 april 2022 kl. 12.00.  
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att justera dagordningen genom att lägga till ärendet Remiss Mat och 
måltidsplan för Lunds kommun som ärende 11 samt 

att i övrigt godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 3 Lägesrapport - Projekt inom ramen för riktade 
pengar till äldreomsorgen 
 

Kvalitetsutvecklaren Sofia Nissmark samt demenssjuksköterskorna 
Pia Jonsson och Elin Nilsson informerar om projekt inom ramen för 
riktade pengar till äldreomsorgen och redovisar projektmedlen, se 
bilagd presentation. 

  

Ordföranden tackar för informationen.  

 

Kommunala pensionärsrådet framför att man önskar komma på 
studiebesök i Linehuset och även som studiebesök följa med på 
promenader i hemvården. 

 

Berne Jönsson yrkar att pensionärsorganisationerna får insyn i hur 
projektmedlen används och att detta framöver blir en stående punkt 
på kommunala pensionärsrådets sammanträden samt att 
pensionärsorganisationerna får en arbetsgrupp med direktkontakt 
med förvaltningen gällande följande 3 projekt: 

God och nära vård  

Minska ensamhet och förbättra demensvård inom äldreomsorgen 

Säkerställa god vård och omsorg för äldre personer  

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar att inrätta en grupp med en 
person per organisation som ges möjlighet att följa projekt inom 
ramen för riktade pengar till äldreomsorgen inom områdena nedan. 
Organisationerna återkommer med namn. 

God och nära vård  

Minska ensamhet och förbättra demensvård inom äldreomsorgen 

Säkerställa god vård och omsorg för äldre personer  
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att information om projekt  blir en stående punkt på kommunala 
pensionärsrådets sammanträden samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
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§ 4 Lunchrestaurang – status och åtgärder i Genarp, 
Dalby och Brunnsgatan 
 

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om status 
och åtgärder för lunchrestaurangerna i Genarp, Dalby och 
Brunnsgatan enligt följande: 

 

Lunchrestaurangen på Brunnsgatan (tidigare Mårtenslund) öppnade 
den 7 mars. 

 

En lunchrestaurang kommer att öppna som ett pilotprojekt under 6-
8 veckor på skolan i Dalby i nära samarbete med barn- och 
skolförvaltningen och serviceförvaltningen. 

 

Lunchrestaurangen på Lars Christoffers väg i Genarp är för 
närvarande stängd efter en tillsyn av miljöförvaltningen. 

 

Kommunala pensionärsrådet framför att man önskar information 
när lunchrestaurangen på Lars Christoffers väg i Genarp öppnar igen. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 5 Utvärdering av KPR:s arbetsformer från 
pensionärsorganisationerna 
 

Inga-Kerstin Eriksson informerar om att vård- och omsorgsnämnden 
kommer att ta beslut om att teckna  en överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan vård- och förvaltningen 
och PRO Lund för åren 2022-2023. IOP:n innehåller samarbete kring 
sociala aktiviteter som utgår från Träffpunkten på Virvelvindsvägen 
på Klostergården. 

 

Pensionärsorganisationerna har skrivit en utvärdering av KPR:s 
arbetsformer enligt följande: 
 

Utvärdering av det kommunala pensionärsrådets arbetsformer 
och förslag till utveckling  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen antog 2018-03-07 regler för kommunala råd. Det 
har nu gått fyra år och vi anser att det finns skäl att göra en 
utvärdering av hur vi anser att det fungerar, men också för att lämna 
förslag till förbättringar. 

Utvärdering 

Nedan återges angivna regler jämte våra erfarenheter; 

• Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information 
Kommunen är generös med information, men denna avser då 
redan beslutade åtgärder och samråd blir i princip överspelat. 
Rådsledningen är generös med att organisera och lämna 
information, särskilt avseende vård och omsorg, men sparsam 
avseende övriga nämnder  

• Referensorgan Rådet fungerar inte som referensorgan. 
Remisser ställda till KPR , skickas vidare till respektive 
intresseorganisation. Någon uppföljning sker inte.  

• Kommunen skall inhämta synpunkter från rådet i så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
behandling. Händer sällan eller aldrig.  

• Intresseorganisationerna ska informera och ge förslag till 
lämpliga förändringar och åtgärder Händer sällan eller aldrig 
då möjligheten ges alldeles för sent i processen  

• Särskilt följa arbetet med den lokala överenskommelsen 
mellan kommunen och idéburen sektor Har inte utnyttjats  
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• Pensionärsrådet ska medverka i utarbetande av uppföljning 
av planer och program Har inte kommit till stånd  

Problembeskrivning 

Vi menar att de riktlinjer som anges i kommunens regelverk endast i 
mindre utsträckning följs i KPRs arbete. KPR ges inte tillfälle att vara 
ett forum för samråd som ska ges möjlighet att väcka förslag, vara 
med i planeringsprocesser och ingå i arbetsgrupper till fromma för 
seniorer i Lunds Kommun. Dagens arbetsordning innebär att KPR 
blivit reducerat till ett informationsorgan från Lunds Kommun till 
kommunens seniorer. 

Förändringsbehov 

Med nuvarande arbetsordning nyttjas inte den kompetens som finns 
inom KPR på bästa sätt. KPRs representanter från 
intresseorganisationerna är beredda att bidra med erfarenhet och 
organisatorisk förankring i det mycket svåra arbete som krävs, inte 
minst för att klara den framtida demografiska utmaningen. Nästan 
20 % av befolkningen är över 65 år och där de äldre-äldre ökar stort 
inom de närmaste 10 åren. Inom ramen för de regler som 
kommunstyrelsen har beslutat för KPR, vill vi se en förändring av 
KPRs arbetssätt så att intresseorganisationerna 
 

• kommer in tidigt i de planeringsprocesser som skall leda till 
politiska beslut i frågor som berör äldre. 

• ges grundläggande utbildning för att kunna utveckla förslag. 
• ska kunna delta i planeringsprocesser på tjänstemannanivå i 

arbetsgrupper eller referensorgan. 

Förslag 

KPR föreslås besluta 

att rekommendera kommunens förvaltningar att i frågor som har 
konsekvenser för äldre, redan på beredningsstadium, inhämta 
erfarenheter från seniororganisationer 

att vid redovisning av ärenden i KPR, visa på vilket sätt hänsyn tagits 
till remissvar och processmedverkan från seniororganisationer 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga utvärderingen till handlingarna med beaktande av förslagen 
ovan vid upprättande av verksamhetsplan för 2022. 
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§ 6 Verksamhetsberättelse KPR 2021 och 
verksamhetsplan KPR 2022  
Dnr KS 2022/0273 

 

Verksamhetsberättelse KPR 2021 
Råden ska årligen lämna en verksamhetsberättelse till 
kommunstyrelsen. 

Verksamhetsberättelse för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2021 
är inlämnad till KS 2022-01-10. 

Förslag till Verksamhetsplan KPR 2022 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) sammanträder vid fyra tillfällen 
per år. Fastställda sammanträdestider 2022 är följande: 

• 24 mars 
• 18 maj 
• 6 september 
• 22 november 

  

På varje sammanträde 2022 finns följande punkter: 

• Kontinuerlig information om pågående och planerad 
byggnation i Lunds kommun. 

  

• Kommunstyrelsen och nämnder informerar om aktuella 
ärenden. 

  

• Ärenden på varje sammanträde efter önskemål från 
ledamöterna i KPR. 

  

• Uppföljning av remissvar som lämnats av KPR:s 
intresseorganisationer. 

  

• Verka för att KPR:s intresseorganisationer ska kunna delta i 
planeringsprocesser i arbetsgrupper eller i referensorgan i 
frågor som har konsekvenser för äldre. 
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Under året kommer information lämnas inför budgetfullmäktige. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att godkänna till kommunstyrelsen inlämnad Verksamhetsberättelse 
för 2021 och att anta Verksamhetsplan 2022 enligt förslag. 

Underlag för beslut 
Kommunala pensionärsrådets tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Verksamhetsberättelse KPR 2020 inlämnad till KS 2022-01-10 
Verksamhetsplan för KPR 2022  
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§ 7 Uppföljning - Tillgänglighet till Träffpunkternas 
lokaler 
 

Enhetschefen Mia Toftner informerar om att Träffpunkterna arbetar 
vidare med frågan om tillgänglighet för pensionärsorganisationerna 
till träffpunkternas lokaler. Ett exempel, som tidigare nämnts under 
sammanträdet är IOP:n på Virvelvindsvägen. 

 

Träffarna mellan KPR och Träffpunkterna fortgår. 

 

I Träffpunkternas nyhetsbrev finns information om aktiviteter på 
Träffpunkterna. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 8 Lägesrapport från stadsbyggnadskontoret 
avseende utvecklings- och bostadsbyggnadsprogram 
 

Samhällsplaneraren Peter Juterot lämnar en lägesrapport från 
stadsbyggnadskontoret gällande bostadspolitiskt program, 
utbyggnadsplan 2030 och markpolicy, se bilagd presentation. 

  

  

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 9 Information om aktuella ärenden i 
kommunstyrelsen och nämnder  
 

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson informerar om aktuella ärenden i 
kommunstyrelsen enligt följande: 

Lokala pandemiåtgärder 

Kommunstyrelsen beslutade att införa ännu ett paket med åtgärder 
för att stimulera återhämtningen för det lokala näringslivet efter 
pandemin. Gratis parkering i 30 minuter på kommunala parkeringar 
i stadskärnan kommer att gälla året ut. Avgifterna för 
serveringstillstånd, uteservering och torghandel sätts till 0kr för 
2022. 4,4 miljoner kronor avsätts till de berörda nämnderna för att 
kompensera för intäktsbortfallet. 

  

Fokus Stångby och Vallkärra 

Styrgruppen för tätorterna utanför staden har avslutat arbetet med 
Fokus Södra Sandby och en projektplan har antagits för att göra 
motsvarande arbete i Stångby och Vallkärra. Man kommer att ha 
öppna workshops och möten för att låta boende och föreningar göra 
sina röster hörda om hur kommundelen ska utvecklas och förstärkas. 
Resultatet kommer att sammanställas som en framtidsplan, som ska 
användas i de olika nämndernas arbete och vara en del av underlaget 
till den nya översiktsplanen.  

  

Lundakarnevalen 

Med tanke på att vart fjärde år denna gång infaller efter en lång 
period av nedstängning och isolering så beslutade kommunstyrelsen 
att bevilja 3,3 miljoner kronor till Lundakarnevalen. Detta kan 
jämföras med 1,3 miljoner kronor för 2018. 

  

Lunds framtida avloppsrening 

Kommunstyrelsen beslutade att rekommendera kommunfullmäktige 
att inte ansluta sig till den gemensamma avloppsreningen vid Nya 
Sjölunda i Malmö. Istället ska VA SYD fokusera på att ta fram en plan 
för uppgradering av Källbyverket för att kunna hantera framtidens 
avloppsbehov och en minskad miljöpåverkan. Den fördjupade 
utredning av Källbyverket som genomförts visar på att det går att 
uppgradera verket till en avsevärt lägre kostnad än att gräva en 
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avloppstunnel mellan Lund och Malmö. Det slutliga beslutet är inte 
tagit av fullmäktige än. 

  

Samlad måltidsorganisation 

Efter en omfattande utredning så beslutade kommunstyrelsen att ge 
servicenämnden ansvar för alla kök och måltider i vård- och 
omsorgsnämndens och utbildningsnämndens verksamheter samt i 
kommunens grundskolor. Förskolornas kök och köket på Byskolan i 
Södra Sandby kommer fortfarande att ligga under barn- och 
skolnämndens ansvar. 

  

Gemensam överförmyndarnämnd Lund-Eslöv 

Den lagstadgade verksamheten i överförmyndarnämnden har under 
en längre tid skett i samverkan mellan Lund och Eslövs kommuner. 
Kommunstyrelsen beslutade att fördjupa samarbetet under nästa 
mandatperiod och instifta en gemensam nämnd från och med 2023. 
Slutliga beslut planeras att tas i Lunds och Eslövs 
kommunfullmäktigen i juni 2022. 

  

Påskagängets skola 

På grund av externa faktorer som skyddsavstånd till 
grannfastigheter och utökad markbearbetning har Påskagängets 
skola i Dalby försenats kraftigt. Detta har gjort att tidigare beslutad 
budget inte längre räcker till. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka investeringsramen till 240 miljoner 
kronor. Den nya skolan planeras att stå klar till höstterminen 2025. 

 

  

Elsa Christersson informerar från kultur- och fritidsnämnden om 
följande: 

Man är igång med musikchecken. 

Tidigare var det inte tillåtet med konstgräs på fotbollsplanerna men 
nu har nämnden fattat beslut om att tillåta konstgräs. 

 

Tove Klette informerar från vård- och omsorgsnämnden om att på 
nämndens sammanträde 14 mars 2022 redovisades bl. a. alla 
verksamhetsberättelser. Sammanträdet ägde rum på Kristallen med 
gemensam information tillsammans med serviceförvaltningen om 
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måltidskonceptet, som erbjuds personer med hemtjänst i ordinärt 
boende. Måltidsservice bjöd på smakportioner och det var mycket 
uppskattat. Vidare redovisades i lokal och bostadsförsörjningsplanen 
att man planerar att bygga 270 nya platser på särskilt boende för 
äldre. 

Pär-Ola Nilsson kompletterar med att måltidskonceptet är en 
biståndsbedömd insats. 

 

Inga-Kerstin Eriksson informerar om att motionen om boulebanorna 
avslogs. Men, om det finns intresse för en boulebana så gör en 
skrivelse till tekniska nämnden.  År 2024 ska SM i boule vara i Lund 
med 400 banor i stadsparken. 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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Kommunala pensionärsrådet Protokoll 18 (20) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-03-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 10 Ärenden från pensionärsorganisationerna: 
Anhörigstöd, Utveckling av långsiktigt 
idrottsprogram kultur och fritid, IT-support för 
seniorer  
 

De ärenden från pensionärsorganisationerna som kvarstår att 
behandla på kommunala pensionärsrådet är följande: 

• Anhörigstöd- tidigast hösten 2022 
• Utveckling av långsiktigt idrottsprogram kultur och fritid - 

tidigast våren 2023 
•  IT-support för seniorer  

 

 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Kommunala pensionärsrådet Protokoll 19 (20) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-03-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 11 Remiss Mat och måltidsplan för Lunds kommun 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att uppdra till respektive pensionärsorganisation att inkomma med 
svar på Remiss Mat och måltidsplan för Lunds kommun 
(utsänd 2 mars till KPR) direkt till Birgitta Åkerson, 
birgitta.akerson@lund.se som sammanställer inkomna 
synpunkter i svaret till KSAU. 
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Kommunala pensionärsrådet Protokoll 20 (20) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-03-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 12 Avslutning 
 

Inga-Kerstin Eriksson avslutar sammanträdet och tackar för visat 
intresse. 

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



KPR
Redovisning projektmedel 2021
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Minska ensamhet 
och förbättrad 
demensvård inom 
äldreomsorgen

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



• Frivilligkraft- webapplikation
• Silviaarbetsterapeut och fysioterapeut
• Digitalt anhörigstöd- En bra plats och Demenslotsen
• Studio III – en metod för hantering av utmanade 

beteende
• Väggmålning källarkorridor Linehuset
• Solrum Linehuset
• ChiBall
• Mobii KomiAktiv
• Slow-tv: Din Stad Lund
• Projekt Promenader Ribbingska
• Robotkatter, ErgoNova gungstol, Parcyklar

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Silvia-fysioterapeut och arbetsterapeut

• Utökade teamet

• Fysioterapeut och arbetsterapeut från särskilt boende och hemvård

• Två års utbildning på halvfart

• Sophiahemmets högskola i samarbete med Silviahemmets stiftelse

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Syfte med digitalt anhörigstöd

• Komplement till traditionellt anhörigstöd

• Nå ut till fler

• Andra grupper

• Större tillgänglighet - alltid öppet och tillgängligt för info

• Ökat nätverk – hela Sverige
– Sällsynta diagnoser

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



• Digitalt anhörigstöd för ca 160 diagnoser, bla ”demens” och ”äldre”

• Information, utbildningar, nätverk, tips på appar, poddar etc

• En nationell del och en lokal del

• Matchmaking-funktion – hitta anhöriga till samma diagnos i samma situation

• Meddelandefunktion – kommunicera med andra anhöriga i hela Sverige

• Anhöriggrupper nationella, och lokala.

• Nyhetsbrev varannan vecka, nationell och lokal info

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Demenslotsen
• Nationell och lokal information utifrån var i sjukdomsprocessen 

personen med demens/kognitiv sjukdom befinner sig
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Studio III
• Utbildning till certifierade tränare Pia och Jennie

• Kommer kunna hålla utbildningar inom lågaffektivt bemötande

• Fokuserar på att skapa bra förutsättningar för att hantera, förstå och 
förebygga utmanande beteenden

• Fysiska frigörelseprinciper

• Praktiska och konkreta lågaffektiva metoder

• Tre dagars utbildning som består av övningar, reflektion, grupparbete, 
undervisning och fysiska övningar

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118
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Solrum ”svensk kust” Linegården

• Höja livskvalité för de äldre och bidra till deras fysiska och mentala hälsa.

• Minska utanförskap och social aktivitet där de äldre, personalen och anhöriga kan träffas under ordnade former.

• Sinnessimulering som aktiverar hjärna och minnet, speciellt för personer med demenssjukdomar.

• Med Sunwell solrum kan de äldre få uppleva riktigt solljus inomhus och njuta året runt.

• Friskvårdsaktivitet till anställda i syftet att främja personalhälsa och välmående.

• Kombinationen uppiggande solljus, skön värme, fläktande havsbris, lugnande bakgrundsljud och skön miljö får 
besökare att slappna av och koppla bort vardagen totalt

• Ska vara bokningsbart rum av hela vård och omsorg

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118
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ChiBall

• andning, balans, rörlighet 
och sinnesstimulering

• Rörelser med färg- och 
aromabehandlade bollar

• Sittande eller stående

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Mobii KomiAktiv

• Interaktiv projektor

• Flyttbar

• 100 olika aktiviteter

• Bord eller golv

• Olika tillbehör

• Alla särskilda boende samt 
dagverksamheter

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118
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Promenadprojekt Ribbingska

• Bakgrund:

– Stort behov av utevistelser hos många brukare och när det inte kunde tillgodoses påverkades övriga brukare och personal

• Projektidé:

– Anställa samt använda resurspass till att strukturerat planera promenader månd-fred under tre månader. De brukare som 
kommer ingå i projektets promenader är de som via BPSD-registret bedöms vara i behov av regelbundna promenader.

• Mål:

– Förebygga och/eller minska BPSD samt förbättra arbetsmiljön

• Utvärdering:

– NPI före och efter projektet start

– Gruppintervjuer av personal innan och efter

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Resultat hittills

• 50 promenader "extra" i veckan

• Endel personer har flera promenader varje dag

• Deltagarnas BPSD är främst oro, agitation, nedstämdhet/depression

• Viss minskning av NPI-poäng
– Innebär minskade BPSD och ökad livskvalitet för deltagarna

• Lugnare på avdelningen

• Personalen känner de hinner med alla boende mer

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Inköp för att minska och förebygga oro
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God och nära vård
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Kompetenshöjande 
insatser- arbetsterapeuter 
& fysioterapeuter
• Utbildning synkompetens för arbetsterapeuter
• Workshop kognitiva hjälpmedel för arbetsterapeuter
• Förflyttningsutbildning- Arbetsterapeuter & 

fysioterapeuter

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Kompetenshöjande 
insatser- sjuksköterskor
• HLR dockor
• Nursing Anne
• Förskrivningsutbildning för sjuksköterskor Kristianstad 

Högskola
• Kurs Samtalskonst för vårdpersonal
• Föreläsning psykisk ohälsa för sjuksköterskor

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Kompetenshöjande
• Centraliserad delegeringsutbildning
• Kurs - psykisk ohälsa för enhetschefer / Medarbetare

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Projekt förstärkt rehabilitering
• Långsiktigt arbete
• Två testområden
• Stärkt teamarbete
• Ökad livskvalité

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Projekt 
hjälpmedelsassistent
• Syftet är att frigöra tid för arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut för att kunna arbeta enligt 
vård- och omsorgsnämndens utvecklingsmål. 

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Äldreomsorg -
riktade medel, 
permanent 
statsbidrag
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• Utegym/upplevelseträdgård dagverksamheten 
Kråkelyckan

• Mat för äldre inom ordinärt boende
• Rehabombud på varje Särskilt boende
• Inrättat kompetenscentrum för utbildningar,
• Utökat med två rehabpersonal i Brunnsparken. Inriktning 

på rehab
• Beröringsfria Lås på SBÄ.
• TurnAid hjälpmedel i alla boende,
• Städ varannan vecka- istället för var tredje vecka
• Heltidsresan- Alla medarbetares rätt till heltid
• Utemiljöer på Särskilda boende linehusen LKV 

och Vevre, bygga boende för alla

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Utegym Kvarnrännan
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Sinnesträdgård Vevrehemmet
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Äldreomsorgslyftet
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Validering vårdbiträde till 
undersköterska

•25 stycken klara undersköterskor under 2021

•18 stycken klara undersköterskor våren 2022

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Bostadspolitiskt program 
Utbyggnadsplan 2030
Markpolicy
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Bostadspolitiskt program

Utbyggnadsplan 2030

Markpolicy

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Tidplan

Revideringsarbete 
och framtagande av 

remissförslag

Samråd byggaktörer, 
näringslivet & 

fastighetsägare

Samråd internt & 
externa 

samhällsaktörer

KS beslut - aprilKF Beslut

2021

2022
Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Samrådsfasen

• 8 yttranden från näringsliv och byggaktörer

• 31 yttranden från interna funktioner och andra externa aktörer

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Positivt med ett försök till ett samlat grepp och en tydlig 
riktning i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Planer med 
tydlig politisk förankring och långsiktighet underlättar för de 
aktörer som på olika sätt är med och formar och tar ansvar 
för framtiden i Lunds kommun.

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Bostadsförsörjningsprogram

HUVUDSAKLIGA SYNPUNKTER HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR

• Utmaningar kopplat till 
hanteringen av jordbruksmark 
samt studentbostadsbehovet.

• Utmaningar kopplat till de 
grupper i samhället som har en 
utsatt roll på 
bostadsmarknaden.

• Hyresrätter och fler bostäder 
behövs för att möta behovet i 
kommunen.

• Programmet kommer ändra namn 
till Bostadsförsörjningsprogram för 
att följa lagstiftning och KFs 
Program för styrning.

• Reviderade åtgärder så som att ge 
VoO i uppdrag att ta fram en plan 
för äldres boende.

• Samt ett förtydligande att 
markanvisning ska användas som 
styrmedel för att få fler privata 
bostadsaktörer att godkänna 
försörjningsstöd som inkomst.

Förslag, ej beslutat av KS
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Utbyggnadsplan 2030

HUVUDSAKLIGA SYNPUNKTER HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR

• Fokus på förtätning och bevarande 
av jordbruksmark

• Utmaningar kopplat till 
verksamhetsmark

• Påverkan från eventuell dragning av 
spår för höghastighetsjärnväg genom 
kommunen (Stångby, Lunds stad)

• Utmaningar kring utbyggnadstakt (i 
genomsnitt 800 bostäder per år fram 
till 2030)

• Förtydligat fokus på förtätning som 
huvudstrategi för utbyggnad

• Förslag på ytterligare två prioriterade 
områden i Södra Sandby och Dalby

• Förtydligande om att utvecklingen 
kring HHJ ger positiva effekter men 
kan påverka planering och 
utbyggnadstakt i delar av kommunen

• Föreslagen utbyggnadstakt utgår från 
politiskt direktiv

Förslag, ej beslutat av KS

Assently: b4a9aff28622241a073c1c2466960d073645cf33ddca88a695a59e568e2e7962b9fd2612a3ffa85d69b8a77d18acebd189cda37557f9e39ca420f4cd3a67e118



Markpolicy

HUVUDSAKLIGA SYNPUNKTER HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR

• Flera aktörer har inkommit med 
yttranden som syftar till att lyfta 
kopplingen mellan markutveckling 
och hållbarhet i olika former.

• Behov av tydligare ställningstagande 
för klimathänsyn samt de sociala 
åtaganden som finns i markpolicyn.

• Synpunkter kring att möjliggöra för 
mindre byggaktörer att etablera sig i 
Lund.

• Markpolicyn kompletteras med ett 
avsnitt som tydliggör kopplingen 
till Lunds hållbarhetspolicy och 
andra styrdokument.

• Inledningen av dokumentet har 
ändrats för att förtydliga syfte och 
disposition av styrdokumentet.

Förslag, ej beslutat av KS
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Revidering av kommunens översiktsplan pågår

Möjlighet för KPR att komma med tidiga inspel 
kring frågor/behov/utmaningar som är särskilt 
viktiga i planeringen för Lund på lite längre sikt.

• Samla ihop och mejla till oss
• Workshop

!
Möjlighet vid två tillfällen 
att reagera på förslag till 
reviderad översiktsplan
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Följande handlingar har undertecknats den 5 april 2022
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2022-04-04 18:24:08 UTC Case sent by Helena Falk
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KPR Protokoll 2022-03-24.pdf:
125fd2989e10d49c0598d07ae52f97c53c0690c2dc4ed130b610e8ddebe11223a3aa0874bb0c561eee7e9a1b050
7f91c23137e425456a7b26a7f4b209e9016bc


2022-04-04 18:24:46 UTC Case request opened by party: Margit Gunnarsson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.226.50.54


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-04 19:29:29 UTC Case reviewed by party: Margit Gunnarsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.229.0.134


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0


2022-04-04 19:37:29 UTC Case request opened by party: Inga-Kerstin Eriksson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 213.67.48.214


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Version/4.0 Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36


2022-04-04 19:42:35 UTC Case signed by party: Margit Gunnarsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 81.229.0.134


Useragent:


2022-04-05 04:22:20 UTC Case reviewed by party: Inga-Kerstin Eriksson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.67.48.214


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15


2022-04-05 04:26:22 UTC Case signed by party: Inga-Kerstin Eriksson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 213.67.48.214


Useragent:


2022-04-05 05:46:30 UTC Case reviewed by party: Helena Hilma Margareta Falk [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 89.160.105.117


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(8) plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.58 Mobile Safari/537.36


2022-04-05 05:46:52 UTC Case signed by party: Helena Hilma Margareta Falk [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 89.160.105.117


Useragent:


2022-04-05 05:46:52 UTC All parties have signed, certificate generated
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