BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 09:00-11:45

Beslutande

Inger Borgenberg (S), ordförande
Jan Hansson, PRO Åkarp
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv
Ulla Persson Edje, SPF Vårbo seniorer

Ersättare

Bo Lindquist (V), kommunstyrelsen
Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Roine Olsson, PRO Arlöv
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Malin Lövdahl, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Skölderud

Justeringens plats och tid

Kansliet, Medborgarhuset

Kommunala Pensionärsrådet

Underskrifter:
Sekreterare
Ordförande

Justerande

Sammanträdesdatum
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§ 16 Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 17 Upprop och val av justerare
Elisabeth Skölderud utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 18 Information
Upphandlingar
Mari Stanfield, upphandlingsstrateg berättar om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och går
igenom vilka principer lagen baseras på. Mari informerar vidare om upphandlingsprocessens
olika steg. Direktupphandling sker när beloppet understiger 534 890 kr. Upp till 1 910 323 kr sker
förhandlat förfarande och därutöver öppet förfarande.
Upphandlingar kan överklagas inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslutet undertecknats. Överklagan skickas till Burlövs kommun som sedan lämnar den vidare till Förvaltningsrätten.
Jan Hansson ställer frågan om varför pensionärsorganisationerna inte fått varit delaktiga i framtagandet av förfrågningsunderlagen för Svenshögs äldreboende resp. färdtjänsten. Frågan diskuteras och rådet kommer fram till att där finns förbättringsområden att jobba med, d.v.s. att involvera föreningarna i diskussionerna innan man tar fram förfrågningsunderlagen framöver.
Ombyggnad av kök
Ola Moberg, nytillträdd kostchef i april 2016, informerar om ombyggnationen av kök. Harakärrsgårdens kök och Dalslundsskolans nuvarande kök har arbetsmiljöbrister och börjar bli utdömda.
Ett nytt produktionskök ska byggas på Dalslundsskolan i Åkarp. Det nya köket ska ge större valmöjligheter kring maten och flexibilitet kring när maten ska kunna intas på framförallt äldreboende. Byggnationen av köket beräknas till 10 månader och påbörjas under slutet av våren 2017.
Ola berättare vidare om sina tankar kring det nya köket som projekteras med ett eget bageri
med en anställd bagare. Köket ska även nyttja mer säsongsbetonad frukt och grönsaker. Frysvaror ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Kökspersonalen ska kompetensutvecklas för
att detta ska bli möjligt att genomföra.
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Presentation av demenssjuksköterska
Alma Fager tillträdde som demenssjuksköterska i mars 2016. Hennes uppdrag består av att vara
kontaktperson och stöd åt oroliga anhöriga eller personer som drabbats av demens. Alma samarbetar med vårdcentralen och minneskliniken.
På Solglimten på Harakärrsgården i Åkarp bedrivs dagvård för personer med demensdiagnos.
Almas roll är där att stötta personalen och brukarna som hon ofta lärt känna redan på ett tidigt
stadium. De särskilda boendenas brukare och personal stöttas och vägleds också av Alma. Hon
jobbar även med kvalitetssäkring av verksamheten i form av BPSD-registret.
Presentation av kvalitetssamordnare/medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Carina Byrlén Roos tillträdde i februari 2015. Hennes uppdrag består i kvalitetssäkring och förebyggande arbete via Senior Alert, för att förebygga t.ex. trycksår, undernäring m.m. bland äldre.
Carina jobbar även med vård i livets slut och utbildar samtliga vårdsanställda inom detta.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer under hösten 2017 att träda ikraft. Detta kommer
kräva mycket kunskap av personalen, därför har särskilda kompetensgrupper startats upp inom
de olika verksamheterna.
Carina berättar vidare att SUS Lund har startat upp en äldrevårdsavdelning (ÄVA) med 12 platser.
ÄVA har haft svårt att rekrytera personal men planen är att utöka antalet platser. Tanken med
avdelningen är att äldre i framtiden ska kunna vända sig till ÄVA direkt, för att slippa långa väntetider på vanliga akuten.
Brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Kvalitetsstrateg Sara Österberg informerar om resultaten från brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som genomfördes i mars/april 2016. Presentationen delas ut
under mötets gång. Resultaten analyseras inom förvaltningen och en handlingsplan håller på att
utarbetas.

§ 19 Remiss: Motion från Mats Lithner (L) om att införa gratis kollektivtrafik för
äldre pensionärer
Kommunala pensionärsrådet lämnar remissvaret att de ställer sig positiva till att frågan utreds.

§ 20 Mötesdatum 2017
Kommunala Pensionärsrådet sammanträder kl. 9.00 den 7 mars, den 23 maj, den 12 september
samt den 12 december 2017. Beredningen sammanträder kl. 9.00 den 21 februari, 10 maj, 29
augusti, 28 november.
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§ 21 Övrigt
Förvaltningen förtydligar att vid klagomål på färdtjänsten ska dessa meddelas till Tyck om Burlöv
via www.burlov.se, alt ringa Medborgarservice eller enhetschef Gunilla Ahlstrand. Vid de fall där
färdtjänsten inte dyker upp så ska färdtjänstbolaget Ringduvetaxi kontaktas direkt via telefon.

Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla en riktig god jul och ett gott nytt år!
___

Justerandes sign.
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