BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Konferensrummet, Boklundens äldreboende, Arlöv
Kl. 9:00-11:45

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga närvarande

Lars Wästberg, socialchef
Malin Lövdahl, sekreterare
Selma Tengeborg, kommunpolis §§ 1-5
Carina Byrlén Roos, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 1- 4
Christer Petersson, verksamhetschef, §§ 7-9

Utses att justera
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§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Upprop och val av justerare
Ulla Persson Edje utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Tillägg samt godkännande av dagordning
Punkten ”Bemanning inom äldreomsorgen” läggs till efter visningen av Våga-projektet. Kommunala pensionärsrådet godkänner därefter dagordningen.

§ 4 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Byrlén Roos redogör för avvikelser
enligt HSL och SoL
Carina Byrlén Roos, medicinskt ansvarig sjuksköterska berättar om avvikelserna utifrån både
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) Under 2016 registrerades 644 avvikelser för HSL vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Frågan diskuterades om minskningen berodde på att färre avvikelser är skrivna eller på att verksamheten har utvecklats och blivit
bättre?
Handläggningstiderna för avvikelserna är väldigt långa och beror på att systemet är svårt att dokumentera i. Förvaltningen ska se över systemet för att underlätta för personalen att dokumentera mer effektivt.
När det gäller SoL-avvikelserna är det avvikelser i de beviljade insatserna som står för flest antal
avvikelser, följt av dokumentation (minskning) och missförhållanden (ökning). Fråga ställs om
vad som ingår i kategorin ”övriga avvikelser” där 34 avvikelser anmälts under 2016. Nedanstående punkter ingår:
•

Bemötande

•

Kontinuitet

•

Medverkan/Delaktighet

•

Information

•

Utförande

En ny rutin kring fallolyckor håller på att utvecklas, ska utvärderas av rehabteamet först innan
rutinen fastslås av kvalitetsrådet.
Elisabeth Skölderud önskar en uppföljning till KPR den 12 september över hur utvecklingen skett
med avvikelserna och effektivisering av avvikelsesystemet. Carina Byrlén Roos inbjudes att återkomma till mötet i september.

Justerandes sign.
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§ 5 Kommunpolis Selma Tengeborg berättar om medborgarlöftena
Kommunpolis Selma Tengeborg inleder med att presentera sin roll i Burlövs kommun som tillhör
lokalpolisområde Kävlinge.
Selma berättar vidare om de nyligen tecknade medborgarlöftena som är något som kommunen
och polisen lovar att göra tillsammans. Polisen har varit ute och frågat medborgarna var de upplever otrygghet och vad de vill att polisen ska göra. Medborgarlöftenas syfte är att ge invånarna i
Burlövs kommun en ökad trygghet och minskad brottslighet. Polisen ska öka sin synlighet vid
Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan
söderut mot Skolgatan och sedan norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan. Området sträcker
sig geografiskt som en rektangel runt Sockerbitstorget och söderut till Skolgatan.
Polisen ska även öka sin synlighet på tågstationerna i Burlövs kommun. Syfte och mål är att arbeta brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande.
Polisen gör också trygghetsmätningar varje år via enkäter till medborgarna. Ungdomsgäng som
bråkar och stör ordningen är det medborgarna upplever som skapar mest upplevd otrygghet,
följt av buskörning, bilar som kör för fort och trafikregler som inte följs. 85 % av invånarna har
aldrig varit utsatta för brott, vilket är en väldigt hög siffra för kommuner i Skåne. Antalet bostadsinbrott diskuteras, huruvida vi ligger högt eller inte. Åkarp ligger lågt på det mesta i mätningen, förutom att där finns en upplevd oro för bostadsinbrott och att polisen inte bryr sig om
de lokala problemen. KPR tar upp parkeringsproblematiken vid Lillgården på Lindvägen. Selma
tar med sig frågan.
Selma kommer att starta upp nattvandring i kommunen. Intresserade anmäler sig till nämndsekreteraren.

§ 6 Visning av Våga-projektet- Sekoia
Samordnare Åsa Jönsson på Boklunden och boende Lilian Karlsson berättar och visar hur Vågaprojektet fungerar på avdelningen. En utvärdering av pilotprojektet ska göras i april. Piloterna,
Boklunden samt Granliden, kommer att få behålla projektet framöver. Inför budget 2018 jobbas
på att kunna få pengar till att införa Våga-projektet på samtliga boenden. Socialförvaltningen ska
delta på Vitalismässan 24-26 mars och hålla seminarium om erfarenheterna av Våga-projektet.
Vidare informeras om att det är fullbelagt på Boklundens äldreboende, så när som på flygeln på
plan 4.

§ 7 Bemanning inom äldreomsorgen – fler händer i vården
Verksamhetschef Christer Petersson informerar om den treåriga satsningen ”Fler händer i vården” som syftar till att ge högre tjänstgöringsgrad till de anställda som önskar det.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Satsningen är nu inne på det sista året. Projektet har fått ca 3 miljoner i bidrag om året vilket gett
möjlighet till 14 kvinnor och 1 man att kunna få en högre tjänstgöringsgrad.
Attendo Svenshög har också fått del av pengarna och har anställt en äldreomsorgspedagog.
Burlövs kommun har anställt en aktivitetssamordnare på Harakärrsgården. Den ökade bemanningen har frigjort tid för personalen som kunnat hitta på fler aktiviteter för de boende, tid för
fler samtal med boende, utevistelser, bad på Boklunden och utflykter på bl.a. dubbelbemannad
cykel. Förvaltningen vill med projektet ”ge guldkant på tillvaron för våra pensionärer”.
I år ska pengarna användas till en sjukgymnast och en arbetsterapeut för ett mer rehabiliterande
synsätt inom vården. Resterande del av pengarna ska användas till att finansiera deltider till heltider. Tanken är att framöver ge de anställda ett mer flexibelt schema med timmar som plockas
ur en timbank och kan fördelas efter behov och önskemål.
Christer berättar vidare att kameror ska testas på några brukare på Harakärrsgården. Projektet
kallas för ”Nattro”. Några av de boende, särskilt de som har en demensdiagnos, blir störda i sin
sömn av tillsynen på natten. Kamerorna kan då istället hantera tillsynen så att personalen slipper
störa den boende. Christer återkommer till KPR med en utvärdering efter projektets slut.

§ 8 Kommunstyrelsen informerar
Bo Lindquist (V) informerar om kommunstyrelsens beslut.
Besluten och handlingarna till dessa finns att läsa via www.burlov.se.
Jan Hansson påpekar att kommunala pensionärsrådet också önskar vara delaktiga i diskussionerna inför budgeten 2018.
Frågan ställs om hastighetssänkningen till 40 km/h inom hela kommunen som beslutades inom
tätbebyggt område. Carl-Olof Landgren (S) undersöker var frågan ligger och återkommer till KPR.

§ 9 Övriga frågor
Elsie Nilsson undrar hur informationen från kommunen till medborgarna har gått ut rörande att
kommunen nu tar ut en avgift för distribution av maten och en ökad kostnad för larm. Ordförande/förvaltningen undersöker hur informationen har gått ut och återkommer till KPR.
Jan Hansson undrar om brukarundersökningen och demensriktlinjer. Brukarundersökningen delades ut på KPR i december. Hela socialstyrelsens undersökning finns att titta på socialstyrelsens
hemsida. Demensriktlinjerna togs av socialnämnden i januari och kommer att skickas ut till KPR i
samband med utskicket av protokollet.
KPR vill tydligt poängtera att de är oroliga för verksamheten på vårdcentralen Arlöv. Det är svårt
att få tid, avsaknad av chef och personalen är enbart inhyrd. KPR önskar att kommunen lyfter
detta med vårdcentralen.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därefter sammanträdet.
___
Justerandes sign.
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