
 

   
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 1 (12) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-05-18 KS 2022/0125 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunala pensionärsrådet 
 
Tid och plats 2022-05-18 klockan 14.30–16.05, Vård- och 

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

Tove Klette, vård- och omsorgsnämnden 
Per Jakobsson, tekniska nämnden  
Lena Fällström, tekniska nämnden  
Pär-Ola Nilsson, vård- och omsorgsnämnden  
Elsa Christersson, kultur- och fritidsnämnden  
Stig Andersson PRO tom § 9 
Ingemar Bryman SPF Seniorerna  
Berne Jönsson SPF Seniorerna  
Kerstin Svensson RPG  
Mikael Gunnarsson Lunds anhörigförening 

  
 

 
 
Övriga närvarande Peter Juterot, samhällsplanerare kommunkontoret 

Helena Falk, nämndsekreterare vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 
 
 
Justerare Stig Andersson 
  
Paragrafer § 13–21 
  
Tid och plats för justering Digital justering 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Inga-Kerstin Eriksson 
  
  
Justerare  
 Stig Andersson 
 

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 2 (12) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-05-18 KS 2022/0125 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunala pensionärsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-18 
  
Paragrafer § 13–21 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
 

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-05-18 KS 2022/0125 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunala pensionärsrådet Protokoll 4 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 13 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 Stig Andersson till justerare och Ingemar Bryman till 
ersättare samt 

att protokollet justeras digitalt.  

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 5 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 14 Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att ärende 8 utgår, eftersom Lennart Ilestam från Seniornet istället 
kommer nästa gång den 6 september, samt 

att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.  

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 6 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 15 Rapport från stadsbyggnadskontoret angående 
utbyggnadsplan mm  
 

Peter Juterot från kommunkontoret informerar om Bostadspolitiskt 
program Utbyggnadsplan 2030 Markpolicy, se bifogad presentation. 
Kommunens översiktsplan kommer att revideras och Peter Juterot 
skickar översiktsplanen till pensionärsrådet för synpunkter. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att uppdra till respektive pensionärsorganisation att lämna 
synpunkter på översiktsplanen till stadsbyggnadskontoret 
senast den 30 juni 2022.   

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 7 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 16 Information: Statsbidrag 2022 - Säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer 
 

Vid föregående möte beslutades att inrätta en grupp med vardera en 
representant för intresseorganisationerna med syfte att närmare 
följa kommunens olika projekt inom ramen för riktade pengar 
till äldreomsorgen. Inga-Kerstin Eriksson informerar att gruppen 
har haft ett första möte 2022-05-05. 

 

Inga-Kerstin Eriksson informerar om Statsbidrag 2022 - Säkerställa 
en god vård och omsorg av äldre personer, enligt följande: 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela 
statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning och 
syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer. Vård- och omsorgsnämnden har erhållit utökad ram 
med 41,0 mnkr med anledning av statsbidraget. Vård- och 
omsorgsnämnden fattade den 11 maj 2022 beslut om att 
statsbidraget, med syftet att ”Säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer”, på 41,0 mnkr används för att fortsatt finansiera de 
aktiviteter som tidigare påbörjats och i enlighet med nämndens 
verksamhetsplan för 2022 för att på så sätt intensifiera 
utvecklingsarbetet inom de strategiskt prioriterade områdena; 

• Välfärdsteknik 
• Förebyggande insatser 
• Rehabilitering/Habilitering 
• Alternativa boendeformer 
• Attraktiv arbetsgivare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-11 § 45 bifogas 
protokollet. 

 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 8 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 17 Information: Lunchrestaurang i skolan, Dalby 
 

Inga-Kerstin Eriksson informerar om att pensionärer idag kan hämta 
mat på skolan i Dalby. Det är viktigt att seniorerna ska ha 
möjligheten att sitta ner och äta tillsammans med andra, ett syfte 
med satsningen är ju att bryta isolering och ensamhet. Lösningen 
med Take away är ett första steg i rätt riktning men vår ambition är 
att vi ska kunna erbjuda lunch på plats i skolrestaurangen framöver, i 
Dalby och på andra platser. Det pågår ett arbete med detta. 

 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 9 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 18 Hantering av remissvar från 
pensionärsorganisationer: Mat- och måltidsplan 
Lunds kommun, Motion - Seniorernas hus 
 

Mat- och måltidsplan Lunds kommun: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade förslag till ny mat- och 
måltidsplan på remiss till kommunens samtliga nämnder och 
styrelser. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 11 maj 2022 
om ett remissvar till KSAU till vilket följande 
pensionärsorganisationer lämnat synpunkter: RPG, SPF 
Lundakretsen, SPF Stångby. 

  

Motion - Seniorernas hus:  

Motionen har inte behandlats i KF ännu, KS beslutade i mars att 
remittera till servicenämnden ”för yttrande och inventering av 
ändamålsenliga lokaler”. Svarsdatum är satt till 9 juni och KS 
kommer därefter att behandla motionen.  

  

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 10 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 19 Information om möjligheten till publicering på 
kommunens hemsida 
 

Pensionärsrådets protokoll fanns tidigare publicerade på lund.se. 
Alla protokoll har tagits bort av kommunikationsavdelningen på 
kommunkontoret eftersom de inte uppfyller 
tillgänglighetsdirektivet. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Inga-Kerstin Eriksson och Pär-Ola Nilsson tar frågan med sig till 
berörda.  

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 11 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 20 Information om aktuella ärenden i 
kommunstyrelsen och nämnder 
 

Inga-Kerstin Eriksson rapporterar från kommunstyrelsen om 
följande ärenden: medborgarbudgeten, strategisk 
lokalförsörjningsplan, gymnasiesärskola på Vipan, ny lokal LSS 
daglig verksamhet Magistratsvägen, SM vecka. 

 

Per Jacobsson informerar från tekniska nämnden om följande: 
genomfartsleden i S Sandby, busslinje 3, färdtjänsten fungerar 
mycket bättre nu. 

 

Elsa Christersson rapporterar från kultur- och fritidsnämnden om 
följande: Stadshallen ska bli ett finrum för lundaborna ”från 
vardagsrum till finrum”, många lokaler behöver renoveras tex 
stadshallen och konsthallen, granulat på fotbollsplanerna, fysisk 
aktivitet för äldre kom av sig pga pandemin men kommer istället 
2023. 

 

Tove Klette och Pär-Ola Nilsson informerar vidare om statsbidraget 
på 41 mkr, som nämnts ovan i protokollet paragraf 16.  

Pär-Ola Nilsson nämner att S har lämnat in en skrivelse till vård- och 
omsorgsnämnden. I skrivelsen föreslås att musicerande ungdomar 
ska spela för de äldre. 

 

Samtliga beslut och handlingar från respektive nämnd finns att läsa 
på Lunds kommuns hemsida på länken https://moten.lund.se/ 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

Assently: aa3bbd6778872fc019f3e9a755f6f703f31f23b5feddad807746edaec2c47fe85e9e3da286c71e72d2a27f4eb4661b3b1ef9bd8f2cd3d732d0d75973816f718e



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 12 (12) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-05-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 21 Avslutning 
 
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson avslutar sammanträdet, tackar 
för visat intresse och önskar alla en trevlig sommar. 
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Bostadspolitiskt program 
Utbyggnadsplan 2030
Markpolicy
Kommunala pensionärsrådet, 18 maj 2022
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Lunds kommuns 
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Vilka ser ni som de 
viktigaste utmaningarna för 
samhällsutvecklingen?

Fram till 2050, vad behöver vi ta 
särskild hänsyn till i den fysiska 
planeringen i Lunds kommun?

Hur kan översiktsplanen hantera 
dessa utmaningarna?
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Följande handlingar har undertecknats den 1 juni 2022
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