BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Mötesplatsen, Arlöv
kl. 09:00-11:00

Beslutande

Inger Borgenberg (S), ordförande, socialnämnden
Jan Hansson, PRO Åkarp
Carl-Olof Landgren (S), kommunstyrelsen
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv
Ulla Persson Edje, SPF Vårbo Seniorer

Ersättare

Ingemar Boström, SPF Burlöv
Bo Lindquist (V), kommunstyrelsen
Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Kerstin Persson, SPF Vårbo Seniorer
Roine Olsson, PRO Arlöv
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Malin Lövdahl, nämndsekreterare
Lars Wästberg, socialchef § 20, 24, 26-27
Cecilia Mårdklint, § 21
Anna Levin, arbetsterapeut § 24
Karolina Friberg, sjukgymnast § 24
Mona Hirche, verksamhetschef § 24
Eva Glansk, sjuksköterska § 24
Gloria Jafari, biståndshandläggare § 24
Ljiljana Cvjic, undersköterska § 24

Utses att justera

Carl-Olof Landgren

Justeringens plats och tid

Kansliet, 19 september 2017
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§ 17 Mötet öppnas
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
___

§ 18 Upprop och val av justerare
Carl-Olof Landgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
___

§ 19 Ändring av dagordningen
Elsie Nilsson anmäler punkten ”Mötesplatsen och avgifter” till dagordningen under punkten övrigt.
Jan Hansson anmäler punkten ”Blanketter” till dagordningen under punkten övrigt.
___

§ 20 Införandet av LOV inom hemtjänsten
Socialchef Lars Wästberg informerar om att Samhall har tecknat avtal med kommunen om att
erbjuda tvättjänst till hemtjänstens brukare. Information kommer att gå ut såväl till nya som
gamla brukare i oktober. Det är frivilligt för brukarna att byta till Samhall som leverantör av
tvättjänster.
___

§ 21 Redogörelse av hur verksamheten jobbar med brukarundersökningen
Cecilia Mårdklint, enhetschef på Harakärrsgårdens äldreboende, berättar om hur deras verksamhet arbetar med resultatet från brukarundersökningen. Enkäterna skickas ut i mars och svaren presenteras i november på boenderåd och anhörigträffar. Den långa tiden däremellan gör
det lite problematiskt då brukarna/anhöriga inte alltid minns vad de har svarat och även att klientelet har ändrats. För att komma tillrätta med detta kommer verksamheten att göra en egen
enkät som kommer att implementeras snart.
Svarsfrekvensen är låg, enbart 48 % har svarat. Verksamheten jobbar nu med att öka antalet
svarande genom att tydligare förklara syftet med enkäten. De har även kört uppsamlingsheat för
brukare och anhöriga när enkäten släpptes och då gått igenom och förklarat samtliga frågor.
Verksamheten har även satt upp affischer med reklam för undersökningen för att påminna om
vikten av att besvara enkäten.
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Samtliga äldreboenden i Burlövs kommun får samma mat, men på Harakärrsgården har det uttryckts ett missnöje med maten. För att förbättra matsituationen och ge brukarna större inflytande har personalen börjat laga kvällsmaten själva och låtit brukarna vara delaktiga i framtagandet av menyn. Verksamheten har frigjort tid för personalen för att de ska få tid till att tillaga
kvällsmaten. Stimulansmedel har använts för att låta fyra personer gå från 75 % till 100 % arbetstid och därmed har tid frigjorts. Cecilia påpekar att det ska bli intressant att se effekten av detta i
nästa brukarundersökning.
___

§ 22 Återkoppling av kameraövervakning på Harakärrsgården
Kameraövervakningen på Harakärrsgården har ännu inte kommit igång på grund av tekniska
problem. En återkoppling av tidsplanen önskas till nästa pensionärsråd.
___

§ 23 Nytt avvikelsesystem, återkoppling
Nytt avvikelsesystem kommer eventuellt att ingå i det nya verksamhetssystemet som införs under våren 2018.
___

§ 24 Redovisning av hur hemteamets verksamhet har fungerat sedan införandet
Hemteamet berättar hur deras verksamhet har fungerat sedan införandet för tre år sedan. Teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, undersköterska och sjuksköterska. Verksamheten har haft 1281 personer inskrivna och har sett att rehabilitering i hemmet
ger en snabbare återhämtning för brukaren. Andra effekter som hemteamet har haft är att antalet samordnade vårdnadsplaneringar på sjukhusen har minskat (sker nu via Skype eller i hemmet), antalet med behov av korttidsplats har minskat och antalet korttidsdygn har minskat pga.
klart syfte och mål med träningen.
Trygghetsmätningen visar på ökad trygghet för brukare efter period i hemteamet. Dock är sjukhusen dåliga på att informera om utskrivningar i god tid, vilket skapar osäkerhet hos brukaren
som inte får tid på sig att förbereda sig för hemfärd. Kommunen blir den ”onda boven” som tar
hem brukaren.
___

§ 25 Kommunstyrelsen informerar
Bo Lindquist informerar om de beslut kommunstyrelsen fattade under gårdagens sammanträde.
___
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§ 26 Övrigt
Mötesplatsen och avgifter
Elsie Nilsson påpekar att det är orättvist att det är betydligt billigare att äta lunch på Mötesplatsen, med salladsbuffé och dessert inkluderad (65 kr), jämfört med att få maten hemkörd, utan
salladsbuffé och dessert (65 kr + 12 kr i hemkörningsavgift). Inger Borgenberg lyfter frågan med
kostchefen.

Blanketter
Jan Hansson efterfrågar hjälp med ifyllnad av blanketter av exempelvis personal från hemtjänsten. Inger Borgenberg informerar om att hemtjänstpersonalen gärna hjälper till med enklare
blanketter, såvida det inte gäller ekonomiska frågor.
Jan Hansson påpekar att det saknas en större möteslokal för pensionärsföreningarna i Åkarp sedan. Tidigare har föreningarna bokat in sig på Lindhaga för sina månadsmöten, men det går ej
längre då kyrkan har startat förskola på Lindhaga. Lars Wästberg undersöker frågan och återkommer.

Öppettiderna på Mötesplatsen
Elsie Nilsson överlämnar en protestlista från gäster på Mötesplatsen som önskar öppet på lördagar och söndagar. Ordförande Inger Borgenberg svarar att frågan har diskuterats i olika forum
men kan i dagsläget ej ge besked om Mötesplatsen kommer att hålla öppet på helger framöver.
Elsie Nilsson ställer önskemålet till socialnämnden att införa helgöppet på Mötesplatsen.

Anhörigträffar på Mötesplatsen
Anhörigsamordnare Turid Reisdal informerar om anhörigträffarna på Mötesplatsen.
___

§ 27 Visning av Mötesplatsen
Mötet avslutas med en rundtur i Mötesplatsens lokaler.
___
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