BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9:00-10:30

Beslutande

Inger Borgenberg (S), ordförande, socialnämnden
Rolf Persson, PRO Åkarp, tjänstgör för Jan Hansson, PRO Åkarp
Bo Lindquist (V), kommunstyrelsen, tjänstgör för Carl-Olof Landgren (S), kommunstyrelsen
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv
Kerstin Persson, SPF Vårbo seniorer, tjänstgör för Ulla Persson Edje, SPF Vårbo
seniorer

Ersättare

Ingemar Boström, SPF Burlöv
Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Roine Olsson, PRO Arlöv

Övriga närvarande

Lars Wästberg, socialchef
Anna Bonnevier, nämndsekreterare
Jim Broström, chef Kultur i Burlöv, del av § 26
Helena Götesdotter, bibliotekschef, del av § 26

Utses att justera

Bo Lindquist
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§ 24 Mötet öppnas
Ordförande Inger Borgenberg hälsar välkommen.

§ 25 Upprop och val av justerare
Bo Lindquist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Information
Budget 2019
Socialchef Lars Wästberg informerar om budget för 2019 som beslutats i kommunfullmäktige i
juni. Med tanke på att det är valår kan budgeten justeras under hösten.
Socialnämndens ram tilldelas utifrån en resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos samt från anslag för permanenta satsningar. Inför 2019 förstärks ramen inom områdena LSS, vård och omsorg samt barn och familj. I investeringsbudgeten görs en satsning på
digitala system.
Flertalet av socialnämndens äskanden i budgetarbetet vann bifall i kommunfullmäktige.
Målen i budgeten är satta utifrån resultaten av brukarundersökningarna, både för hemtjänst och
särskilt boende.
På investeringssidan kan konstateras att det inte finns något behov av att bygga något nytt särskilt boende i nuläget.
Roine Olsson, PRO Arlöv poängterar att bidragen till föreningarna behöver höjas. Föreningsbidrag hanteras av utbildnings- och kulturnämnden och i deras budget framgår att föreningsbidragen 2019 kommer att höjas med 250 000 kronor.

Lokalbehov
Socialchef Lars Wästberg konstaterar att det för närvarande finns ca 20 lediga platser inom särskilt boende, men att Svenshögs äldreboende inte lämpar sig som demensboende. Det finns planer på att göra om Harakärrsgården till ett demenscenter. Burlövsbostäder är intresserade av att
göra om Svenshögs äldreboende till lägenheter och skulle så bli fallet behöver ett nytt särskilt
boende byggas.
På Dalbyvägen kommer det att byggas små lägenheter i närheten av Mötesplatsen och även
några satelitlägenheter för LSS-verksamheten.
Elsie Nilsson, PRO Arlöv framför att det måste finnas många olika slags boende för att passa
många olika grupper.
Roine Olsson, PRO Arlöv framför att pensionärsorganisationerna inte längre har någonstans att
vara under perioden 16 november 2018-30 april 2019 eftersom Arlövs teater är uthyrd till Arlövsrevyn under den perioden. Kommunen upplevs ha brustit i kommunikationen vad gäller uthyrningen.
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Även i Åkarp rapporteras det att pensionärsorganisationerna saknar lokaler att vara i då den lokal som finns att tillgå är för liten.
Förvaltningen meddelar att kommunfullmäktige i sitt investeringsbeslut planerat för att bygga
ett allaktivitetshus under perioden 2019-2021.

Presentation av bibliotekschef
Helena Götesdotter, bibliotekschef i Burlövs kommun, presenterar sig och sin verksamhet.
Bibliotekets uppdrag är bredare än att bara tillhandahålla litteratur. Biblioteken ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling, t.ex. genom att tillgängliggöra information och ny teknik för
alla. De prioriterade målgrupperna är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoritetsgrupperna. Biblioteksverksamheten är den enda verksamheten inom kultur och fritid som är lagstadgad.

Presentation av chef för Kultur i Burlöv
Jim Broström, chef för Kultur i Burlöv, presenterar sig och sin verksamhet. Kultur i Burlöv ansvarar för all kulturverksamhet i kommun. I uppdraget ingår genomförandet av kulturgarantin, d.v.s.
garantin att alla barn och elever från förskola till årskurs 9 får delta i kulturupplevelser. Vidare
arbetar enheten med utställningar, Charlotte Weibulls samlingar, byggnadsantikvariska frågor
och olika typer av evenemang, t.ex. genomförande av Granbackekvällar, Mölledagen samt påskoch julevenemang.

Kommunalt övertagande av Svenshögs äldreboende
Socialchef Lars Wästberg meddelar att kommunen kommer att ta över driften av Svenshögs
äldreboende i mitten av januari 2019, efter beslut i kommunfullmäktige.

§ 27 Övrigt
Elsie Nilsson, PRO Arlöv, efterlyser information om seniordagen, då kommunen inte har kommunicerat med pensionärsföreningarna kring denna dag. Socialchef Lars Wästberg meddelar att han
fått besked om att information om seniordagen ska ha gått ut. Lars Wästberg undersöker vad
som inträffat och återkommer med information.
Ordförande Inger Borgenberg meddelar att nästa möte är den 11 december 2018.

§ 28 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat.
___
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