Lokala
Pensionärsrådet

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2016-03-22

Väster

ÖREBRO

Tid

Tisdag den 22 mars 2016 kl. 10.00- 12.00

Plats

Dojan, Ringgatan 32

Ledamöter och ersättare Ordinarie
Gun Carlestam Levin, (s)
Anette Carlsson, (m)
Ingemar Åberg, PRO
Elvy Andersson, PRO
Sören Jansson, PRO
Stig Ottosson, PRO
Ingegerd Karlsson, SPF
Ejvor Haag, SPF
Kerstin Andersson, SKPF,avd 7
Olle Ollward, RPG
Ersättare
Per Danielsson, kd ers ordf
Lisbeth Lund, (v)
Clas Göran Andersson, PRO
Birgitta Karlsson, PRO
Inger Andersson, PRO
Laila Johansson, PRO
Birgitta N ederheim, SPF
Ingrid Jansson, SPF
Anita Landin, SKPF, avd 7
Kerstin Landell, RPG

Ej närvarande ej lämnat meddelande
Birgitta Nederheim

Atunält förhinder
Närvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/föredragande Daniel Jansson - Hammargren, förvaltningschef

Justerare

Ingegerd Karlsson
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Sekreterare

Carin Nearuo

§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop
Gun Carlestam Lewin öppnar mötet och hälsar välkommen och upprop
sker.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Kan vi skicka ut protokollen tidigare?
De finns på orebro.se så snart de är justerade.

§ 4 Val av justerare
Ingegerd Karlsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Ledamöternas egna frågor
Aktivitetsstödet, riktlinjer ses över inför nästa ansökningsomgång. Beslutet
bifogas nästa protokoll.
Privatisering av äldreomsorgen har ökat mycket. Kommunen har tappat
många kunder, viktigt att de som behöver vården inte kommer i kläm.
Atgärdsbeslut togs i juni och förvaltningen jobbar vidare med att få en
budget i balans. Det har gjorts fler olika åtgärder och det jobbas väldigt
intensivt med att komma i balans med budgeten. I dagsläget har kommunen
ca 73% av kunderna. Kommunen har inte lyckats avveckla verksamhet i
samma grad. Man gör också en översyn av organisationen, minimerar övriga
kostnader som lokaler, administration, transportmedel m.m. Medarbetarna
mår dåligt många sjukskrivna.
Privata företag kan inte tacka nej till kunder pga. att de ligger avsides eller
har en hög vårdtyngd. De anger i sin ansökan vilka områden de har och hur
många timmar de kan utföra. Det behöver tydliggöras att om man inte gör
ett val själv så tar man hjälp av ickevalssnurran. Den väljer i tur och ordning
bland de 16 utförarna, varav kommunen är en.
Hur mycket arbetar man med arbetsmiljö kopplat till scheman? Det arbetar
man med i samband med schemaöversyner.
Hur ser det ut med TES, ska det fortsätta? Det används som
planeringsverktyg, och det kommer att vara kvar, även de privata ska börja
använda TES mobil för tidsregistrering. Det behövs för att kunna följa upp
brukartiden.
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Örebro kommun ligger högt i kostnad för hemvården i jämfört med andra
liknande kommuner.

§ 6 Förvaltningschef/programdirektör Daniel Jansson
Hammargren
Daniel började som förvaltningschef och programdirektör vid årsskiftet.
Han började titta på hemvårdens ekonomi och organisation. Vad är det som
gör att ekonomin inte är i balans? I kommunal verksamhet är man van att
jobba utifrån anslagsfinansierad budget, utifrån LOV (Lagen om valfrihet)
så måste man jobba utifrån kundunderlaget. Det har kommunen inte riktigt
klarat av att ställa om till. Omsorgsdelen har tappat drygt 20 % av
kundunderlaget utan att klara av att ställa om verksamheten utifrån minskat
kundunderlag.
124 åa för mycket var det vid årsskiftet. Det motsvarar ca 100 miljoner
kronor. Nu har verksamheten lagt om scheman utifrån de kundunderlag vi
har och vi gör uppföljningar varje vecka. Vi ser också över hela
organisationen utifrån administration, chefer, lokaler, gatuindelningen m.1n.
Vi ser också över möjligheterna till nyckelfri hemtjänst så vi minskar
nyckelhanteringen. Det man också tittar på är tillsyn via kamera för dem
som vill.
Daniel säger att det här är ett stålbad, som underskattats. Det kommer att
vara kännbart för alla i verksamheten. Något som inte kommit fram är att
Örebro kommun har väldigt dyr hemtjänst jämförbart med andra
jämförbara kommuner, t.ex. Linköping kostar varje kund 195 257 kr i
Örebro 286 715 kr. Det är väldigt stor skillnad, villcet gör att vi behöver
förnya vår organisation.
Det finns en handlingsplan med 15 punkter som ska hjälpa till att få en
ekonomi i balans.
En problematik är att beslut inte verkställs. Men det har skett förändringar
under början av året.
Effekten av åtgärderna kan vi se i april/maj.
Fråga om vi har tittat på Linköping utifrån att de ligger så mycket lägre i
kostnaderna. Det har vi inte, för de ligger lite i en gråzon utifrån
bistånds besluten.
Fråga om det kommer bli mer och mer minus så länge vi har LOV:en?
Det är många som själva väljer privata utförare. Det handlar inte om att vi
har privata utförare utan om att kommunen måste ställa om utifrån
lmndunderlaget.
Programområdet ska utreda möjligheterna till anhöriganställningar, de
privata företagen har många anhöriga som anställda, hur fungerar det?
Under 2015 var det 100 kunder som inte gjorde ett aktivt val och hamnade i
ickevals snurran.
Över tid behöver vi jobba mer med att marlmadsföra oss på rätt sätt.

§ 7 Myndighetskansliet
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Bordlägges till nästa möte

§ 8 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens
korttidsplatser
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Inga utskrivningsklara på USÖ.
Gun Carlestam Lewin berättar om att man har ett nytt sätt att jobba med de
som blir utskrivna till hemmet i väntan på vård- och omsorgs boende. Man
går hem med mycket omsorgsinsatser och sen gör biståndshandläggaren ett
hembesök för att se hur behovet ser ut inom 14 dagar. Det finns också
sviktplatser på Tullhuset som man kan få gå till om det inte fungerar i
hemmet.
I sommar öppnar Trädgårdarna, när? Kan vi få komma dit och se hur det

ser ut? Carin försöker förlägga höstens första sammanträde där och ber om
en guidning.
Ska Askenäs evakueras under ombyggnationen? Nej, det ska inte byggas
om, utan byggas nytt, så ingen evakuering behövs.

§ 9 Ordförandes information
I AU har ni haft en representant Sören Jansson, Stig Ottosson har varit
ersättare. Gun vill att det ska vara två representanter och att vi inte har det
tillsammans med östers. Gun vill ha en större delaktighet frånledamöterna.
Det ska då vara två ordinarie och två ersättare som väljs till AU, men endast
två representanter på möten.
Det har varit en föreläsning utifrån konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Vi kunde inte skicka ut den inbjudan för det blev väldigt kort varsel. Hur
ska vi göra framöver, kan de som har mail kontakta de som inte har om vi
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skickar inbjudan? Vi skriver i mailet att de ska meddela sina
föreningskamrater.
3/3 i NA fanns en debattartilcel om Hur kan vi undvilrn det digitah
utanförskapet i samhället? Det är Sven Larsson som skrivit artikeln. Vi
skulle kunna bjuda in honom till LPR framöver.
Ny utbildningsdag är den 5 december på eftermiddagen. Förslag på teman
tas gärna emot från ledamöterna.
Bra boende till rimliga priser
Utanförskapet i samhället
Äldreomsorgen bland våra nysvenskar
Integrationen bland de äldre
Vi samlar in mer ideer nästa möte men det går också bra at maila in förslag
till Carin och Gun.
Värdet av att rådet finns, diskussioner om fördelar och hur vi kan utveckla
rådet med större delaktighet från ledamöterna.
Aktivitetsstödet riktlinjen behöver ses över, hur man hanterar det framöver.
Kan det hanteras lilmande som föreningsbidraget.

§ 10 Övriga frågor
Stig Ottosson har fått mail från kommunala tillgänglighetsrådet.
Kommunen har beslutat att flytta tnristbyrån med biljettförsäljning från
Medborgarhuset till Slottet. Det är inte handikappanpassat på slottet. Gun
tar med frågan till det kommunala handikapprådet.
Hur fungerar ickevalssnurran? Kan vi reda i det nästa gång?
Tips om en föreläsning i Wilandersalen den 26 / 4 kl 15 om hälsa på äldre
dar!

§ 11 Nästa möte
10 / 5 Haga frivilligcentral
Au träffas 13/4 11-12 på Ringgatan 32, 4:e våning Bottinen.

§ 12 Avslutning
Gun Carlestam Levin avslutar mötet.
Vid protokollet
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Carin Neanro, sekreterare

Justeras
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