BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 09:00-12:00

Beslutande

Inger Borgenberg, ordförande, socialnämnden
Jan Hansson, 1.e v ordf, PRO Åkarp
Carl-Olof Landgren (S), kommunstyrelsen
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv
Ulla Persson Edje, SPF Vårbo

Ersättare

Ingrid Sahlin, SPF Burlöv
Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Roine Olsson, PRO Arlöv
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Malin Lövdahl, sekreterare

Utses att justera

Jan Hansson

Justeringens plats och tid

Kansliet, Medborgarhuset

Kommunala Pensionärsrådet

Underskrifter:
Sekreterare

Sammanträdesdatum
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_____________________________________
Malin Lövdahl
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§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Upprop och val av justerare
Jan Hansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Elisabeth Skölderud anmäler en punkt under § 5 Övrigt.

§ 4 Information
Stimulansbidrag, redovisning av bidrag från Socialstyrelsen

Christer Petersson redovisar hur stimulansbidragen för projektet ”fler händer i vården” har använts. Burlövs kommun fick 1,5 miljoner i bidrag. Under hösten 2015 gjordes satsningar inom
hemtjänst och äldreboenden. 17 deltidstjänster har utökats till heltidstjänster (13 kvinnor och 4
män). Totalt 26 personer tagit del av detta, därav en del nyanställd personal. Tanken är att få
lugnare tempo inom vården, mer aktivitet och utevistelser för att höja kvaliteten. Detta ökar
egentiden för vårdtagarna med sin kontaktperson, t.ex. mer tid för att gå ut eller åka och handla.
I år har förvaltningen rekvirerat den dubbla summan, även kost, städ och ledningsfunktioner kan
ta del av pengarna. Dock viktigt att pengarna kommer vårdtagarna till godo eftersom det avser
”fler händer i vården”. Satsningen pågår under tre år framöver, vad som händer sedan är ovisst i
dagsläget.

Uppföljning av projektet ”Kultur för äldre”

Christer Petersson informerar om att kommunen har ansökt om pengar till Region Skåne för kulturprojekt för äldreboende ”Berättelser från Burlöv, ett kulturprojekt för äldre i Burlövs kommun”. Kommunen beviljades maxbelopp – 150 000 kr för 40 olika interaktiva aktiviteter för att få
med de äldre att berätta. Barn från förskolor är också med i aktiviteterna för att få med mötena
och den ömsesidiga respekten mellan generationerna. ABF går in med 20 000 kr i projektet för
att skapa dokumentation via film på vad som gjorts under året.

Mötesplatsen på Dalbyvägen

Christer informerar om arbetsgången. Möten mellan kommunen och Burlövs bostäder har skett.
Elisabeth och Elsie från KPR är med i arbetsgruppen för att titta på innehållet i mötesplatsen. Det
kommer anslås i media om när medborgarna får lämna synpunkter på förslaget som kommer
ställas ut i medborgarhuset. Mötesplatsen riktar sig till alla vuxna medborgare. Vid årsskiftet beräknas man kunna flytta in i lokalerna.

Justerandes sign.
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Brukarundersökning

Ninette Hansson informerar om socialstyrelsens brukarundersökning. 131 938 personer deltagit.
Målgruppen över 65 år i särskilt boende eller hemtjänst. 60,3 särskilt boende, 75,7 % inom hemtjänst har svarat. Syftet är att få ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete för beslutsfattare och
verksamhetsansvariga. Majoritet på äldreboende är nöjda med sitt boende (82 procent). Matfrågan diskuteras, hur kan man förbättra? Christer kommer lyfta frågan med nya kostchefen för
vidare diskussion om huruvida möjligheterna att laga mat från grunden och undvika halvfabrikat.
Sämsta punkten är information och delaktighet för brukarna där verksamheterna behöver jobba
mycket. Bemötandet är däremot mycket bra. Jan Hansson efterfrågar vilka insatser som gjorts
efter undersökningen för att förbättra resultaten, samt påpekar att brukarundersökningen inte
har delgetts förtroenderådet på Harakärr vilket hade varit viktigt.

Tillgänglighetsplanen

Tillgänglighetsplanen antagen av kommunfullmäktige den 1 februari .

Intern kontroll/Avvikelser HSL och SoL

Ninette redovisar avvikelserna. Burlövs kommun ligger bra till, det förekommer dock avvikelser
vid bemötande, utförande och kommunikation mellan biståndshandläggarna och hemtjänsten.
Det förekommer ej många missförhållanden, de som dock förekommer rapporteras. Socialförvaltningen har satsat på webbaserad utbildning i hur personal ska Lex Sarah-anmäla. Kommunen
har synpunktssystem för medborgarna.
När det gäller de individuella genomförandeplanerna finns det mycket att jobba med. Systemet
hanterar ej att jobba utifrån ”individens behov i centrum. Det blir mycket tungrott och personalen ger därmed upp och använder papper och penna istället. Loggkontrollerna görs slumpmässigt och en bättre rutin behöver utvecklas.
Delegeringarna ses över av MAS Carina Byrlén Roos.
Äldrebarometern är ett annat mätinstrument, görs av PRO. Burlöv ligger bra till jämfört med riket. Jan inflikar att trygghetsboendefrågan jobbas det ej med, något som påpekas i äldrebarometern. Enligt Burlövs bostäder finns inget intresse från äldre av trygghetsboende. Närheten till
service är en viktig faktor vilket alltid finns i en sådan här liten kommun. 200-250 i kö i Åkarp till
det nya boendet som byggs, vilket dock ändå tyder på intresse menar Jan.

Verksamhetsberättelse 2015

Ekonom Amra Saranovic redovisar socialnämndens bokslut för 2015. Positivt resultat på 5,2 miljoner. Främst pga. av att kommunen fått mer i schablonersättning från migrationsverket än budgeterat och även att förvaltningen jobbat med driftskostnader.

Ombyggnad av kommunens kök

Lars Wästberg informerar om att ombyggnaden av Dalslundsskolans nya kök håller på att projekteras och handlas upp. Även de lokala köken kommer att fräschas upp.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Mål för verksamheten

Lars Wästberg går igenom målområdena för verksamheten, fattade av kommunfullmäktige och
nedbrutna av socialnämnden. Görs en prioritering varje år vilka mål förvaltningen ska fokusera
på.

Äldreplanen

Ninette redovisar äldreplanen som tagits fram i samarbete med arbetsgrupp från KPR och samtliga förvaltningar. Socialnämnden har fått uppdraget av kommunfullmäktige, inget lagstadgat att
en äldreplan måste finnas. Socialnämnden har antagit planen som skickats vidare till kommunfullmäktige för antagande.

5 § Övrigt
Elisabet Skölderud efterfrågar kommunens yttrande i remissen Bostäder att bo kvar i. Malin Lövdahl skickar ut yttrandet till KPR.
Reglementet för förtroenderåden håller på att revideras.
Roine ställer frågan om lediga rum på Boklunden – 7 st svarar Christer. Kommer att gå ut och
fråga andra kommuner om de vill köpa platser för att få kontinuitet med personal. Roligt att bassängen används, även LSS-boende använder den på helgerna. 19 ensamkommande barn boende
på våning 4 på Boklunden, vilket fungerar ypperligt. Svenshög har 3 tomma platser. Harakärr har
inga lediga platser, enbart under växelvård för demens.
Inga Lex Sarah-anmälan inkommit på sistone.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därefter mötet.
___
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