
Burlövs
tidninggen

Lättare reservera böcker på bibliotekens nya webbplats

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN DIN KOMMUN

 Nr 3   |   2021

kommun
Burlövs

Maria Zinatbakhsh
Popoola är ny socialchef

Fullt fart på kvarteret
Ugglans gruppboende

Ny app: Upplev Burlöv!

Rozica och Gullan hjälper ensamma
bryta isoleringen efter corona

Minnesteamet erjuder stöd
under hela sjukdomsförloppet



2 Burlövs
tidninggenn

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga 
hushåll i Burlövs kommun fyra gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar.

Utebliven tidning
E-post: burlovs.kommun@burlov.se eller kontakta 
Medborgarservice, 040-625 60 00.  
Vi behöver ditt namn och gatuadress. 
Tidningen finns även att läsa på www.burlov.se/bt

Utgivningsdagar 2021
nr 3 den 2 september
nr 4  den 28 oktober

Evenemang, nyhetsbrev och Facebook!

Aktuella evenemang i Burlövs kommun hittar du på bibliotekens webbplats: bibliotek.burlov.se
Vill du ha den senaste informationen om våra evenemang direkt till din e-post? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det är gratis. www.burlov.se/nyhetsbrevkultur
På Facebook hittar du våra evenemang om du söker på Möllegården kultur och på Biblioteken i Burlöv!
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Bild på omslaget: Ghanem Aldelamy, Petra Eriksson, Kent Mathiasson, Jessica Persson och Anton Vlassiouk

Appen innehåller allt från offentliga konst-
verk till idrottsplatser och hundrastgårdar. 
Målet med Upplev Burlöv är att lyfta fram 
dolda, trevliga platser för såväl inbitna 
 Burlövsbor som personer på genomresa. 

Många promenadleder att prova
Appen innehåller flera promenadsling-
or. Du kan välja mellan ett antal motions- 
leder av varierande längd. Du kan även 
testa på flera konst- och  kulturslingor där 
du kommer att stöta på många vackra 
platser längs vägen. 

Skicka in dina egna slingor
Upplev Burlöv-appen har en funktion där 
du som användare kan skicka in dina egna 
förslag på promenadstråk. Du har alltså 
möjligheten att dela med dig av din favo-
ritpromenadsträcka. När denna funktion 
är aktiverad sparar appens GPS din resväg 
och rutten skickas till kommunens admi-
nistratör för godkännande. 

Appen finns tillgänglig för både Android- 
och Apple-enheter och du hittar den på 
respektive plattforms app-butik. Du kan 
läsa mer om appen på vår webbplats:
www.burlov.se/upplevburlov

Appen som guidar dig 
runt i Burlövs kommun

Biblioteken har 
ny webbplats

I början av september lanseras 
en app som hjälper dig  att hit-
ta intressanta platser runt om i 
 Burlöv.  Upplev Burlöv   innehåller 
kartor som visar roliga besöksmål 
och motionsleder i kommunen. 

I våras lanserade biblioteken sin 
nya webbplats där det bland annat 
är enklare att reservera böcker, 
e-böcker och filmer.

Den nya webbplatsen gör det enklare att 
reservera böcker från såväl dator som 
mobila enheter. Du kan göra listor och 
spara lånehistorik på Mina sidor. 

Bibliotekets personal hjälper dig
Bibliotekens personal finns tillgänglig 
för att visa dig hur den nya webbplatsen 
fungerar. Besök något av våra bibliotek, så 
får du hjälp att komma igång! 
Besök bibliotekets nya webbplats på:  
bibliotek.burlov.se

Bibliotekens nya webblats på dator och mobil.Appen Upplev Burlöv och dess olika funktioner.
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Coronapandemin har inneburit att många 
äldre isolerat sig och slutat träffa andra på 
grund av viruset. Det kan handla om per-
soner som inte har några insatser alls från 
kommunen eller de som endast har ett 
fåtal. Isoleringen för med sig ökad risk för 
oro, depression, mat- och sömnproblem, 
försämrad gångförmåga och kondition.

Få igång folk
– Den som är isolerad under en längre tid 
kan känna sig utanför vilket gör det svårt 
att ta steget att på nytt vistas och umgås 
med andra människor, säger enhetschef 
Ann-Caroline Håkansson.

Målet med Besöksteamet är att få igång 
folk, att få de som bor själva och är 
ensamma att så småningom kunna göra 
aktiviteter tillsammans. Projektet starta-
de 1 juni och varar året ut vad vi vet så 
här långt, säger Ann-Caroline, men redan 
efter bara några veckor har Gullan och 
Rozica var i kontakt med många personer.

"Många har förlorat sina nätverk"
– Det finns ett uppdämt behov säger 
demensjuksköterskan Alma Fager. Vi 
behöver få lov att börja leva igen efter 
alla restriktionerna som har varit, fortsät-
ter hon. Det finns några som har förlorat 
hela sina nätverk i pandemin. Jag tror att 
det betyder mycket att det kommer hem 
folk till en som tar sig tid till att lyssna och 
jag vet att Gullan och Rozica sprider myck-
et glädje med sina besök.

”Känner verkligen att vi göra nytta”
– Vi känner verkligen att vi gör nytta, 
säger Gullan Schröder. Vi ser ju hur gla-
da de blir när vi kommer, ibland står de 
till och med och väntar vid dörren. Ofta 
har de duschat, klätt upp sig och verkligen 
gjort sig i ordning inför vårt besök, fyller 
Rozica i.

– Jag brukar känna efter en arbetsdag att 
idag har vi verkligen gjort något bra, säger 
Gullan. På ett hembesök fick vi ut en per-
son som inte hade varit ute alls under det 
senaste året, fortsätter hon.

Gullan och Rozica samarbetar med dag-
verksamheten Solglimtens personal, min-
nesteamet och biståndshandläggarna.
– Vi dokumenterar ingenting av de här 
besöken säger Ann-Caroline, varken i 
några journaler eller någon annanstans. 
Men vi kommer att göra en utvärdering 
av insatserna vid årets slut för att se vad 
det har gett.

Rozica och Gullan hjälper ensamma 
bryta isoleringen efter corona
Besöksteamet är en satsning för 
att få igång personer som har sut-
tit hemma mycket under pan-
demin. De riktar sig till personer 
som är 65 år och äldre och besö-
ken är gratis. Gullan Schröder 
och Rozica Lindh jobbar vanligt-
vis inom hemvården, men har nu 
blivit handplockade för att jobba 
som aktivitetsstödjare med att 
besöka personer i deras hem.

Rozica Lindh och Gullan Schröder.

Besöksteamet

Man behöver ingen diagnos för att 
träffa besöksteamet. Det är gratis 
och besöksteamet riktar sig mot de 
personer som är 65 år och äldre.

Telefonnumret till Besöksteamet 
är: 040 – 625 63 73

I lokalerna på Lillevång i Arlöv finns 
också ett rum för anhörigstöd där 
man kan prata ostört med kom-
munens anhörigsamordnare Isabel 
Munther.
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Bostaden är viktig för alla människor och 
den här målgruppen är inget undantag, 
säger hon.

Tårtkalas på gården
För att fira sommaren och det fina vädret 
har några i personalen köpt en gräddtårta 
och bjuder in till tårtkalas nere på gården. 
Några av de boende sätter sig vid det run-
da bordet och tar för sig. Solen skiner från 
en klarblå himmel.
– Jag trivs väldigt bra här, nu har jag bal-
kong det hade jag inte innan, säger Anton. 
Och så gillar jag vad de har gjort här, säger 
han och pekar med handen runt gården.
– Jag stormtrivs, fyller Jessika Persson i.

Intressestyrt umgänge
Anton säger också att det är lättare för 
folk att komma och hälsa på när de har 
egna lägenheter. Det är också något som 
enhetschef Bettan Timius har lagt märke 
till:
– En tydlig skillnad är att idag är det mer 
intressestyrt umgänge än när vi hade en 
gemensam lokal där vi alltid träffades. Nu 
när de har egna lägenheter tar de sig för 
mer, till exempel ringer de varandra om 
de vill hitta på något och det gjorde de 
inte på samma sätt förut.

App med aktiviteter och manualer
Bettan berättar också att de har köpt in 
en app (datorprogram till mobiltelefon) 
"Boet", som de ska börja använda till hös-
ten. I appen kan både boende och perso-
nal se vad som händer under dagen eller i 
veckan. Det kommer också att finnas möj-
ligheter att lägga in manualer för hur man 
till exempel sätter igång diskmaskinen, 
med tydliga bilder som visar steg för steg 
hur man ska göra. Målet är att de boende 
ska lära sig mer själva och få bättre själv-
känsla.

Kvarteret Ugglans 
gruppboende i full gång

Välkommen 
Maria, ny  
socialchef

Nu har gruppboendet i nybyggda 
kvarteret Ugglan kommit igång. 
Flyttlassen gick i våras och majo-
riteten av brukarna har nu flyttat 
in i sina egna lägenheter. Enhets-
chefen Bettan Timius konstate-
rar nöjt att hon redan ser positiva 
effekter av flytten.

I maj började Maria Zinatbakhsh 
Popoola jobbet som ny social-
chef. Hon kommer närmast från 
Malmö stad där hon har jobbat 
med ”socialt arbete hela tiden”. 
Maria har länge sneglat på Bur-
löv. Hon tycker kommunen står 
för nytänkande och vilja att 
utvecklas men som ändå tar vara 
på det som fungerar väl.

När Maria 2015 började sitt uppdrag som 
avdelningschef på stadsområdesförvalt-
ning väster i Malmö sade hon till sig själv 
att ge det fem år för att testa sin nya roll 
och att sätta organisationen. Men hon 
bestämde sig också för att efter de fem 
åren skulle det vara dags att vidga sina vyer.

– Jag vill fortsätta utvecklas i mitt arbets-
liv, se nya perspektiv och kunna vara med 
och påverka. Burlöv är en utbyggnads-
kommun och det har jag jobbat med tidi-
gare, fast i västra Malmö som ju också är 
ett utbyggnadsområde.

Hon säger att hon gillar utmaningarna 
som kommer av att hålla jämna steg med 
en växande befolkning, att bli lite snabb-
are och att anpassa verksamheterna till 
förändringarna.

– Det är ju en spännande resa och därför 
tycker jag att Burlöv är det mest intres-
santa stället!

Maria Zinatbakhsh Popoola

Gruppboende LSS

Ett LSS-boende är en insats enligt 
lagen om stöd och service till vis-
sa funktionshindrade. Det innebär 
att bostaden är anpassad för per-
soner med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar till exempel 
utvecklingsstörning, autism, hjärn-
skada eller rörelsehinder. Boen-
det kan vara ett gruppboende, en 
servicebostad eller en annan sär-
skilt anpassad bostad. Målet är att 
ge personen möjlighet att bo i ett 
fullvärdigt hem utan institutions-
prägel.

Enhetschef Bettan Timius hälsar 
på i Samir Fakhros egna lägenhet.

Det blir lite friare när de 
i sina lägenheter själ-
va kan bestämma hur de 
vill ha det utan att det 
står någon utanför dör-
ren eller i korridoren och 
håller ett öga på dem.



5Burlövs
tidninggenn

Det började för fem år sedan när Burlöv 
som en av fem kommuner anmälde sig till 
projektet ”Den skånska vårdkedjan”. Även 
Vårdcentralen i Arlöv var med samt regi-
onens minneskliniker. I projektet prova-
de de olika former för samverkan mellan 
kommunal vård och omsorg och primär-
vården inom demensområdet. Därifrån 
har det som idag kallas för ”Burlövsmo-
dellen” vuxit fram.

Minnesteamet
Målet med det kommunala Minnestea-
met är att bidra med kontinuitet och 
trygghet för personer med demenssjuk-
dom/kognitiv sjukdom samt deras anhö-
riga genom sjukdomens olika faser. Min-
nesteamet i Burlöv består av en specia-
listsjuksköterska inom demens, en Silvia-
syster* som arbetar heltid med demens-
frågor, en arbetsterapeut på 20 % samt 
personalen på dagverksamheten Solglim-
ten där det också finns en utbildad Silvi-
asyster.

Samverkar med Vårdcentralen 
och minneskliniken
– Vi samverkar med vårdcentralen i deras 
utredningar, säger Alma. Vårdcentralen 
erbjuder, när personen behöver det, delar 
av demensutredningen i hemmet och då 
är det vi i Minnesteamet som gör dessa. 
Fördelarna är att personen som ska tes-
tas ofta känner sig trygga i sitt hem, kan 
ta testet i sin egen takt och får en tidig 

kontakt med Minnesteamet. Vi samverkar 
också mycket med regionens Minneskli-
nik, fortsätter hon. När de kommer ut och 
gör sina hembesök försöker vi också vara 
med, och på det sättet kan vi tidigt koppla 
ihop personen med en kontakt som den 
drabbade kan känna sig trygg med.

Utbildningar både för 
drabbade och anhöriga
Både anhöriga och den drabbade behö-
ver utbildning. Det kan till exempel hand-
la om att den drabbade behöver reda ut 
sin vardag så att den kan vara så själv-
ständig som möjligt. Personen kan behö-
va stöd i att veta vart den ska vända sig i 
olika frågor. Men även kommunens perso-
nal behöver utbildning.

– När det blir aktuellt med hemvård  
behöver personalen stöd i att veta hur de 
ska bemöta och lösa situationer som upp-
kommer, säger Mona Hirche som är verk-
samhetschef för vård och omsorg.

Det ingår också i Minnesteamets upp-
drag att erbjuda utbildning för anhöriga. 
De brukar anordna öppna föreläsningar, 
bland annat på Alzheimerdagen i septem-
ber, men även besöka olika pensionärsför-

bund. Minnesteamet med Alma i spetsen 
genomför nu också en satsning på VR-tek-
nik (virtuell verklighet), som ett sätt att 
skapa förståelse för sjukdomen och kunna 
ge en glimt av hur personer med demens 
upplever vardagen.

Lots genom hela förloppet
– Slutligen finns vi med som en lots 
genom hela förloppet, för det kan ibland 
handla om många, många år, säger Alma 
Fager. Behoven ser ju olika ut beroende 
på var man är i sjukdomsförloppet, och då 
behöver man trygghet och någonstans att 
kunna vända sig till. Det är väl det som är 
kärnan i Minnesteamets arbetssätt, det 
här att tidigt etablera en trygg kontakt, 
avslutar hon.

*En Silviasyster är en undersköterska som 
har vidareutbildat sig och är specialiserad 
inom området demensvård.

Minnesteamet erbjuder stöd 
under hela sjukdomsförloppet
Minnesteamets arbetssätt kall-
las ibland för ”Burlövsmodellen”, 
sättet som Burlövs kommun arbe-
tar med personer som drabbats 
av demenssjukdomar. Syftet med 
Minnesteamet är att det ska fin-
nas personer med specialistkun-
skap i demens som erbjuder stöd 
under hela sjukdomsförloppet. 
– För det behöver man, säger 
demenssjuksköterska Alma Fager, 
som är en av de drivande bakom 
modellen.

Kontakt

Demenssjuksköterska Alma Fager
Telefon: 040 – 625 69 20
E-post: alma.fager@burlov.se
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Hos minnesteamet i Burlöv finns personer med specialistkunskap i demens. De erbjuder stöd 
under hela sjukdomsförloppet.
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KF BESLUTADE 2021-04-26

KF BESLUTADE 2021-05-24

KF BESLUTADE 2021-06-21

KF BESLUTADE 2021-07-05

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
bland annat att teckna hyresavtal för 
Dalbyvägen 51 samt bygga om loka-
lerna för att kunna använda dem som 
fritidsgård.

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
bland annat att godkänna årsredovis-
ning 2020 för Räddningstjänsten Syd 
samt årsredovisning 2020 för Stiftel-
sen Spillepeng.

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
bland annat att fastställa skattesatsen 
för kommunalskatt i Burlövs kommun 
till 20,09 % under år 2022.

• KF beslutar också att anta Vision 
2040 för Burlövs kommun. Visionen 
ska vara utgångspunkt för de kom-
munövergripande mål som kommun-
fullmäktige antar. Med Vision 2040 
för Burlövs kommun beskrivs den 
plats, organisation och samhälle vi 
strävar efter i framtiden och visionen 
ska vara ledstjärna i det dagliga arbe-
tet och påverka beteende och beslut.

• KF beslutade också att anta Miljöpro-
gram 2030.

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
att utse Amelie Gustafsson (M) till 
kommunstyrelsens ordförande och 
efterträdare till Lars Johnson (M). 
Amelie valdes även till ordförande i 
samarbetsnämnderna Löneservice 
och IT-nämnden samt ordförande i 
kommunens koncernbolag Skärfläck-
an AB. 
 
Läs hela protokollen från kommun-
fullmäktiges möten på:  
www.burlov.se/protokoll

Jämförelse med Skatteverket 
Genom att jämföra årsinkomsten för 2019 
enligt Skatteverket med den inkomstupp-
gift som lämnats för 2019 och som finns 
registrerad hos oss ser vi om någon har 
betalt för mycket eller för lite i barnom-
sorgsavgift.

Vi justerar avgifterna under hösten
Återbetalningar och efterfaktureringar för 
år 2019 kommer att göras under hösten 
2021. De vårdnadshavare som blir berör-
da kommer i samband med detta att få 
mer information.

Kontrollen görs varje år och är viktig 
ur rättvisesynpunkt; alla ska betala rätt 
avgift.

Under hösten 2021 kommer Bur-
lövs kommun att kontrollera de 
inkomstuppgifter som vårdnads-
havare med barn inom barnom-
sorgen lämnade 2019.

Kontroll av barnomsorgsavgift
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SCB skickar ut enkäten till 1 200 slump-
vis utvalda medborgare. I utskicket finns 
inloggningsuppgifter till SCB:s hemsida, 
där man enkelt kan fylla i enkäten digitalt.

Det är lätt att fylla i enkäten och tar bara 
cirka 10 minuter. 

Det kommer även att finnas en papper-
senkät för den som hellre vill fylla i och 
skicka in sina svar med posten. 

I september skickar statistikmyn-
digheten SCB (Statistiska Cen-
tralbyrån) ut medborgarunder-
sökningen för Burlövs kommun. 
Medborgarundersökningen är en 
enkät som ger dig som kommun-
invånare möjlighet att tycka till 
om kommunens verksamheter.

Medborgarundersökning:  
Påverka utvecklingen i Burlöv!

Har du fått enkäten?
Ta chansen att påverka 
utvecklingen i Burlöv!

kommun
Burlövs
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Med Veteranplatsen kommer vi minnas 
och hedra fler som har gjort skillnad för 
Burlöv, Skåne och Sverige. Många är de 
svenskar, som inom Försvarsmakten och 
andra humanitära organisationer, har 
gjort minnesvärda avtryck internationellt 
för frihet, rättvisa och demokrati. Burlövs 
veteranplats är nu en av många som finns 
i Sverige.

– Vi vill minnas och hedra dessa personer 
vid en av kommunens vackraste och mest 
betydelsefulla platser. Därför har vi plan-
terat ett träd och inviger nu vår minnes-
plats, där man kan sitta ner en stund och 
njuta av utsikten, sade Lars Johnson (M), 
kommunstyrelsens ordförande i Burlöv.

Överste Lennart Widerström, P7 Södra 
Skånska Regementet, Försvarsmakten, 
lade tillsammans med Lars Johnsson ned 
kransar vid minnesplatsen för att hedra 
personal inom Försvarsmakten som har 
gjort förtjänstfulla insatser för vårt land 
eller som har skadats eller stupat vid den-
na form av insatser.

På Veterandagen i våras invigde 
Burlövs kommun tillsammans med 
Försvarsmakten en veteranplats 
vid Kronetorps Mölla.

Veteranplats för att hedra och minnas

Några få personer förstör för alla dem 
som vill göra rätt och ha det snyggt och 
välskött i vår kommun. Att dumpa gam-
la möbler och säckar med grejor bredvid 
containrarna är inte tillåtet. Grovavfall ska 
lämnas vid en bemannad återvinnings-
central. Närmaste för oss i Burlöv är Nor-
ra Hamnens återvinningscentral. 

Återvinningsstation kan försvinna
Kommunen har varit i kontakt med För-
packnings- och tidningsinsamlingen som 
har utökad städning vid till exempel åter-

vinningsstationen vid Lidl i Arlöv. De säger 
att om förbättring inte sker och kostna-
derna ökar för städning och omhänderta-
gande av annat avfall så kan det på sikt 
leda till att en återvinningsstationen tas 
bort.  

Ingen kameraövervakning
FTIAB har också meddelat kommunen 
att några kameror eller annan utrustning 
för övervakning inte är planerad. Kame-
raövervakning har testats i andra kom-
muner utan nämnvärt resultat. Kommu-
nens trygghetsvärdar gör viss tillsyn vid 
återvinningsstationerna för att möjligen 
avskräcka någon som vill dumpa avfall. 

Återvinningsstationer där vi kan 
lämna förpackningar av plast, 
papper, tidningar, glas och metall 
från hushållen töms och städas av 
Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen AB (FTIAB). 

Dumt att dumpa  - återvinningsstationer kan försvinna

Återvinningsstationen vid Lidl i Arlöv.

Burlövs kommun har – som en 
av fem kommuner i Sverige – bli-
vit nominerad till Årets Kvalitets-
Kommun 2021. 

Utmärkelsen delas ut vartannat år sedan 
2003 och tilldelas den kommun som har 
lyckats bäst med att utveckla och förbätt-
ra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö 
och samhällsbyggande.

Vinnaren koras i mars 2022
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
kommer att genomföra en resultatana-
lys för de kommuner som nominerats. Vil-
ken kommun som slutligen står som vin-
nare av titeln Sveriges KvalitetsKommun 
2021 bestäms av en jury. Vinnaren koras 
den 7 mars 2022 i samband med Kvalitets- 
mässan.

Felanmälan FTIAB

Kontakta Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen om du ser att 
någon har dumpat skräp vid en 
återvinningsstation.

Digitalt:   www.ftiab.se
Telefon:   020-088 03 11


