BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv
2016-05-24, kl. 09:00-11:05

Beslutande

Inger Borgenberg, ordförande
Rolf Persson, PRO Åkarp, tjg. ers. för Jan Hansson
Bo Lindquist (V). tjg. ers. för Carl-Olof Landgren
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Ingrid Sahlin, SPF Burlöv, tjg ers. för Elisabeth Skölderud
Ulla Persson Edje, SPF Vårbo

Ersättare

Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Kerstin Persson, SPF Vårbo Seniorer
Roine Olsson, PRO Arlöv

Övriga närvarande

Malin Lövdahl, sekreterare
Lars Wästberg, socialchef
Ninette Hansson, utvecklingsstrateg

Utses att justera

Elsie Nilsson

Justeringens plats och tid

Kansliet, Medborgarhuset
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§ 6 Mötet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 7 Upprop och val av justerare

Elsie Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 9 Information
Avgifter på badet

Kultur- och fritidschef Jane Andersson informerar om avgifterna på Burlövsbadet. År 2012 bestämde kommunfullmäktige att inte ha pensionärsrabatter. Badet valde då att succesivt höja
avgifterna istället för att höja allt på en gång, för att komma upp i rätt nivå utan pensionärsrabatten. Kranskommunerna har ingen student eller pensionärsrabatter. 70 kr kostar inträde för
vuxen. Grupper kan få rabatter men måste bokas i förväg hos badchefen.

Hälso- och sjukvårdsavtal

Ninette Hansson informerar om hur de olika delarna av hälso- och sjukvårdsavtalet ska organiseras. Det kommer att utföras mer avancerad sjukvård i hemmet, vilket kommer att införas stegvis
under 5 år framöver. Målgruppen är personer över 65 år som ska kunna behandlas i hemmet.
I Burlövs kommun ska beslut om avtalet tas av kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har en god
beredskap för att möta de nya kraven. Det som framstår som osäkert är att kommunen ej kan
kostnadsberäkna i nuläget. Regionen har utlovat att kommunen ska få delta i de utbildningar
som kommer att ske framöver. IT-stödet kommer att byggas ut, informationen vi producerar i
patientjournaler ska sjukhusen kunna ta del av och vice versa.
Roine Olsson ställer frågan om upprinnelsen till avtalet. Frågan diskuteras och hur informationen
har gått ut under det pågående arbetet. Finns oro för att läkartillgången inom primärvården kan
vara låg, men tillgången inom specialistvården på sjukhusen kommer att vara desto bättre.

Återremiss av äldreplanen

Lars Wästberg informerar om att kommunfullmäktige återremitterat äldreplanen för att utveckla
delen om digitalisering av vården. Ninette har gjort justeringar och förslag till äldreplanen ska
upp till socialnämnden den 16 juni för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige igen.
Lars informerar vidare om den tekniska utvecklingen och berättar om försöket med vårdplaneringar via Skype som nu testas på Lillevång.

Justerandes sign.
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Sekoia; digitalt projekt inom vård och äldreomsorg

Lars Wästberg informerar om ett pilotprojekt inom vård och äldreomsorgen där brukaren har en
egen skärm som funkar som kalender m.m.. Brukarens anhöriga kan koppla upp sig och lägga in
händelser och bilder på skärmen. Personalen använder samma plattform och kan logga in sig på
samma skärm för att se vilka insatser brukaren behöver hjälp med. Personalen kan även där se
hur långt kollegan kommit i arbetet och vilka brukare som hunnit besökas. Detta för att underlätta arbetet och slippa spring i korridorerna. Syftet är att öka den sociala dokumentationen och
ge bättre insyn för anhöriga och göra det enkelt för personalen att dokumentera. Boklundens
äldreboende och Granlidens LSS-boende kommer vara testpiloter.
Planen för projektet bifogas protokollet.

Platser inom äldreomsorgen

Finns gott om platser på Boklunden, har därför sålt korttidsplatser till Staffanstorps kommun. 20
ensamkommande barn boende på Boklunden.

Remiss, förslag till inflytanderåden

Förslag att slå ihop KPR och RFHF till ett inflytanderåd. Remisstiden är förlängd till 31 augusti
2016. Socialförvaltningen kommer gärna ut till föreningarna och informerar om förslaget om så
önskas.

Kommunstyrelsen informerar

Lars Wästberg lämnar information från kommunstyrelsens senaste sammanträde den 9 maj:
Uppföljningsrapport 1-2016 är godkänd.
Uppföljning av interna kontrollmoment, inga anmärkningar lämnades.
Ny renhållningsordning, träder i kraft 1 juni.
Nya moduler för 40 ensamkommande barn byggs bakom Lidl vid Burlöv center.
Motion om vita jobb från Jan Hansson (S), motionen bifölls.
Överenskommelse med Trafikverket och återställande av vegetation efter färdigställandet av 4
spår.

Avgifter för hemtjänsten

Avgifterna har setts över och nytt reglemente finns på förslag till socialnämnden den 16 juni.

Budget för 2017

Inga neddragningar väntas inom äldreomsorgen.

Färdtjänsten

Minnesanteckningar från avstämningsmötet med Ringduvetaxi skickas ut med protokollet. Uppföljningar görs kontinuerligt för att förbättra verksamheten. PRO har frågat sina medlemmar om
färdtjänsten och de flesta verkar väldigt nöjda med Ringduvetaxi.

Justerandes sign.
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§ 10 Övrigt
Chefsutbildning på en halvdag den 3 juni, samt ett par dagar för socialnämndens arbetsutskott
när målen för verksamheten gemensamt ska ses över.
Demenssjuksköterska samt Silviasyster Alma Fager är nyanställd i organisationen.
Höstens möte är den 13 september och 6 december för Kommunala Pensionärsrådet. Ordförande önskar en riktigt glad och skön sommar!

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

