BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9:00-11:00

Beslutande

Inger Borgenberg (S), ordförande, socialnämnden
Jan Hansson, PRO Åkarp
Bo Lindquist (V), tjg. ers. för Carl-Olof Landgren (S), kommunstyrelsen
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Ingemar Boström, tjg. ers. för Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv

Ersättare

Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Roine Olsson, PRO Arlöv
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Lars Wästberg, socialchef
Malin Lövdahl, nämndsekreterare
Mona Hirche, verksamhetschef hälsa och omsorg
Alma Fager, demenssjuksköterska §§ 12-14

Utses att justera

Jan Hansson

Justeringens plats och tid
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§ 12 Mötet öppnas
Ordförande Inger Borgenberg hälsar välkommen.

§ 13 Upprop och val av justerare
Jan Hansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14 Information om samverkansprojekt inom demensvården
Demenssjuksköterska, Alma Fager, och verksamhetschef för hälsa och omsorg, Mona Hirche,
informerar om samverkansprojekt inom ramen för region Skånes strategiska utvecklingsplan för
jämlik demensvård. Fem kommuner, tretton vårdcentraler och tre minnesmottagningar deltar i
projektet.
Roine Olsson, PRO Arlöv, ställer frågan om hur kommunen jobbar med att öka antalet platser på
äldreboendena, till följd av att demenssjukdom förväntas upptäckas hos fler personer framöver.
Alma berättar att det är ett långt sjukdomsförlopp där det kan ta 10-15 år från insjuknandet tills
att en plats på ett boende behövs. Man kan däremot förutspå en ökning av antalet brukare inom
hemtjänsten inom en snar framtid. Det är viktigt med kontinuitet för brukare med demens, så
att de enbart får träffa 3-4 olika hemtjänstpersonal i sitt hem. Alma menar att hon ser en ökad
medvetenhet hos hemtjänstpersonalen i denna fråga.

§ 15 Almedalen
Burlövs kommun kommer att närvara vid Almedalsveckan i Visby i juli. Socialförvaltningen kommer att erbjuda flera seminarier som kommer att genrepas i Burlöv den 4 juni. Lars Wästberg
delar ut informationsblad om seminarierna och välkomnar pensionärsföreningarna att anmäla
sig till dessa. Anmälan görs till mette.davidsson@burlov.se.

§ 16 Svenshögs äldreboende
Kommunfullmäktige kommer den 18 juni ta ställning till om Svenshögs äldreboende ska återgå i
kommunal regi.

§ 17 Upphandling av matinköp
Socialchef Lars Wästberg informerar om att förvaltningen får återkomma till frågan till hösten.

§ 18 Färdtjänst
Socialchef Lars Wästberg informerar om att en eventuell övergång till Skånetrafiken kan ske tidigast år 2020, då det är en längre process än väntat.
Elsie Nilsson, PRO Arlöv, undrar om det finns någon i kommunen som tar upp synpunkter på
sjukresor? Lars svarar att det finns det inte eftersom sjukresorna är Region Skånes ansvar.

§ 19 IT för äldre
Socialchef Lars Wästberg och verksamhetschef Mona Hirche informerar om att det finns budgeterat för fortsatt digitalisering i budgeten för 2019. I dagsläget finns det 10 datorer på Mötesplatsen, men det kommer att komma igång mer verksamhet framöver. En tanke är att personer
från daglig verksamhet ska lära ut datorkunskap till äldre. Mona tar med sig frågan och återkommer med mer information.
Justerandes sign.
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§ 20 Delaktighet i upphandlingar
Jan Hansson, PRO Åkarp, lämnar in ett skriftligt yrkande från samtliga pensionärsföreningar:
”Vid upphandlingar så ska pensionärsföreningarna vara delaktiga från början vid kontakt med de
olika aktörerna för att kunna komma med synpunkter i ämnet. Vårt förslag är följande att en
deltager från varje förening i gruppen (4 st).”
Socialchefen välkomnar pensionärsföreningarnas delaktighet vid framtida arbeten med förfrågningsunderlag.

§ 21 Kommunstyrelsen informerar
Bo Lindquist (V) informerar om ärenden från senaste sammanträdet i kommunstyrelsen.

§ 22 Övrigt
Jan Hansson, PRO Åkarp, är bestört över hur planeringen av årets äldredag har hanterats. Det är
en annan inriktning på dagen och pensionärsföreningarna har inte bjudits in i planeringen. Verksamhetschef Mona Hirche svarar att tanken med förändringen är att bredda utbudet och nå ut
till fler personer med ett rollatorcafé och eventuellt även utöka till en hel ”må-bra-vecka” istället
för enbart en äldredag. Agendan är ännu ej spikad och förvaltningen kommer att skicka inbjudan
till pensionärsföreningarna till planeringsmöten framöver. Mona avslutar med att beklaga att
kommunikationen har brustit.
Jan Hansson undrar om problemet är löst på Mötesplatsen så att färdtjänsten nu kan köra hela
vägen fram till entrén? Mona Hirche svarar att Burlövs bostäder äger marken och är de som kan
ge tillstånd.
Elsie Nilsson, PRO Arlöv, lyfter frågan om hur beläggningen på de olika äldreboendena ser ut.
Lars Wästberg berättar att en flygel på boklunden ej är igång, samt att Attendo Svenshög har 10
lediga platser.
Jan Hansson tackar för den fina artikeln i Burlövstidningen om Harakärrsgårdens demensboende.

§ 23 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och önskar samtliga en glad sommar!
___
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