BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Harakärrsgårdens äldreboende, Åkarp
kl. 09:00-11:00

Beslutande

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

Ersättare

Kerstin Persson, SPF Vårbo seniorer
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Lars Wästberg, socialchef
Malin Lövdahl, nämndsekreterare
Mette Davidsson, kvalitetsstrateg
Carina Byrlén Roos, mediciniskt ansvarig sjuksköterska

Utses att justera

Elisabeth Skölderud

Justeringens plats och tid

Medborgarhuset
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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Inger Borgenberg hälsar välkommen.

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

§ 3 Godkännande av dagordning
Rådet godkänner dagordningen.

§ 4 Information om Harakärrsgårdens verksamhet
Enhetschef Eva Wörlén presenterarar ”pensionat Harakärrsgårdens” verksamhet, arbetssätt och
tekniska lösningar. Boendet ska specialistcertifieras enligt Söderstedts certifiering av Alzheimers
och demensboende. Detta är den högsta möjliga standardaden inom demensutbildning.
Roine Olsson, Pro Arlöv, berömmer boendet och uttrycker att ”Såhär vill vi att det ska vara!”.

§ 5 Information om avvikelser och fallolyckor 2017
Kvalitetsstrateg Mette Davidsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Byrlén Roos informerar om avvikelser inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen under 2017.
Avvikelserna inom båda områdena har ökat från föregående år. Fallolyckorna ligger på en konstant hög nivå.

§ 6 Munhälsa och tandvård
Carina Byrlén Roos informerar om att socialförvaltningen har infört ”Revised Oral Assesment
Guide (ROAG)” – ett sorts mätinstrument för likvärdig bedömning av munhälsa.
Det finns ett tandvårdsbidrag som heter ”Särskilt tandvårdsbidrag (STB)” som personer med
sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om för att få hjälp med förebyggande tandvård.

§ 7 Brukarundersökningarna 2017
Mette Davidsson presenterar resultatet från 2017 års brukarundersökningar för hemtjänst och
särskilt boende. Burlövs kommun har överlag förbättrat sitt resultat från föregående år. Svarsfrekvensen är också god och ligger på 69 % (jämfört med 63 % i riket).

§ 8 Svenshögs äldreboende
Socialchef Lars Wästberg informerar om att Attendo har sagt upp avtalet med Burlövs kommun
avseende Svenshögs äldreboende. Avtalet löper ut 2019-01-14. Socialnämnden kommer att gå
fram med ett ärende till kommunfullmäktige om att ta över boendet i kommunal regi.

§ 9 Välfärdsteknik för äldre
Våga-projektet är på gång att införas även på Harakärrsgården.

§ 10 Kommunstyrelsen informerar
Bo Lindquist (V) informerar om beslutade ärenden på kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Justerandes sign.
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§ 11 Övrigt
Jan Hansson, Pro Åkarp, lyfter frågan om hur socialnämnden kommer involvera pensionärsföreningarna i framtagandet av budgetförslaget för 2019. Lars Wästberg svarar att underlaget
kommer att presenteras på pensionärsrådet.
__
Inger Borgenberg tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat.
___

Justerandes sign.
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