Lokala
Pensionärsrådet

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2015-09-21

Väster

ÖREBRO

Tid

Måndag den 21 september 2015 kl. 10.00- 12.00

Plats

Dojan, Ringgatan 32

Ledamöter och ersättare Ordinmie
Vakant, ordf
Anette Carlsson, (m)
Ingemar Aberg, PRO
Elvy Andersson, PRO
Sören Jansson, PRO
Stig Ottosson, PRO
Ingegerd Karlsson, SPF
Ejvor H aag, 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 J ohansson, PRO
Birgitta Nederheim, SPF
Ingrid Jansson, SPF
Anita Landin, SKPF, avd 7
Kerstin Landell, RPG

Ej närvarande ej lämnat meddelande
Sören Jansson, PRO
Olle Ollward, RPG
Birgitta Nederheim, SPF

Anmält förhinder

Ingemar Aberg, PRO
Anita Landin, SKPF, avd 7
Kerstin Landell, RPG

N ärvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/ föredragande Karin Östgren, tf Förvaltningschef
Gunilla Alm, chef larmorganisationen
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Justerare

Elvy Andersson

Sekreterare

Carin N eanro

§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop
Per Danielsson inleder med att berätta att Victor Silwerfeldt slutat sitt
uppdrag, Per ersätter honom idag som ordförande.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Laila Johansson, Ingrid Jansson, var inte där, vi tar bort dem.
Fråga om hur det gått med åtgärdsplanen utifrån ekonomin. Det kommer
Karin Östgren att berätta mer om.

§ 4 Val av justerare
Elvy Andersson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Karin Östgren, tf förvaltningschef
Karin Östgren började 1/8.
Tufft läge i fö1valtningen, till årsskiftet ska förvaltningens budget vara i
balans och prognosen visar på ett underskott på 100 miljoner.
Det enheterna nu gör, är att se över bemanning och scheman utifrån den tid
som går åt utifrån de beslut som finns.
Inga tillsvidareanställda kommer att sägas upp, däremot så kommer det bli
mindre timanställda. Det blir då en större kontinuitet med mestadels
ordinarie personal.
Bemanningsenhet kommer att användas för att använda resurserna på bästa
sätt.
Fråga om det kommer bli farre chefer? Inte i nuläget, utifrån att cheferna
har ett ansvar att jobba intensivt med att nå budgeten.
Det finns en del kring organisationen att se över också.
Hur har det stora underskottet uppkommit? Det beror delvis på att vi fått
farre kunder utifrån LOV, och vi har inte anpassat kostymen utifrån det.
Vilctigt att det blir bra för de vi är till för.
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De flesta latm de fåt in ät att man väntar på petsonal. Det finns många som
de kan ringa till nät de hat larmat. Även Tunstall, som svarat på latmen,
klatar ut en del larm utan att lämna vidare till kommunens latmgrnpp.
Alla i larmgrnppen är undetskötetskor och hat gått en 3-dagats utbildning i
fot.flyttning och de hat med sig en portabel lyft.
Alla besök dokumenteras i kundens journal.

§ 7 Ledamöternas egna frågor
Vad händet på Haga centrnm, det stängs ned en massa och föteningarna
försvinnet. Vet inget om det, svar kommet nästa gång.
Vad händet med Risbetgska skolan? Vet bara det som står i tidningen. Svat
kommet på nästa möte.
Utvätdering av Trygghetsbostädet. Det hat redovisats i LPR tidigate.
Kan man få protokollen tidigate? De kommet ligga på Ötebro kommuns
hemsida nät de ät justetade.
Hur gåt det med Attendo? Kommunen betalat inget till Attendo för platser.
Hur går det med Ttädgårdarna? Blit det Trygghetsbostäder dät? Nej, det
kommer bli vård och omsotgsboenden i alla lägenhetet.
Hur blir det med Ädelgåtden? Det kommer inte läggas ned i nuläget.

§ 8 Sveriges bästa äldreomsorg
Catin Neanro visat en film och berättat om medbotgatundersökningen.
Utifrån enkätsvaten kommer det bli en handlingsplan som man ska jobba
utifrån för att få Sveriges bästa äldteomsorg.

§ 9 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens
korttidsplatser
Inriktning

vistas i bostaden

vistas på korttid

antal beslut

16

39

20

1

1

Gruppboende

21

8

11

Vårdbo demens

12

6

6

Särskild demens

0

Yngre demens

0

35

33

Vårdboende
Äldre Psyk

Summa

73

Inget betalningsansvar och en som behöver korttidsplats som befinner sig
i bostaden.

§ 10 Ordförandes information
Per Danielsson ersättet Victor Silwerfeldt idag, Gun Carlestam Levin
kommer att ersätta Victor från nästa möte.

§ 11 Övriga frågor
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Hur stor vikariepool har vi? Den kommer bli stor, vet i dagsläget inte hur
stor.
Är underskottet störst i hemvården eller på vård-och omsorgsboende? Det
är framförallt hemvården som står för det stora underskottet.
Programnämnden avgör om det ska byggas flera boenden, så det kan inte vi
påverka. Men den enskilde ska i största mån välja själv var man vill bo.
Karin är mån om att vi ska lyckas med det här och att det ska bli bra för de
vi är till för. Viktigt att fundera på vem man är till för. Våra medarbetare är
viktiga för dem vi är till för.
Karin berättar att hon drivit ett företag Miljöteamet, som hennes pappa
startade. Ett städbolag som växte till att ha 1800 medarbetare. Karin har
jobbat med medarbetare och värdegrnnden, att alla medarbetare oavsett var
man jobbat, ska känna igen sig, att det ska vara lika oavsett var man jobbar.
Karin har också jobbat som konsult mot företag kring organisationsfrågor,
värdegrnndsfrågor.
Karin är målmedveten, driven, har stor empati och bryt sig om andra
människors väl och ve. Hon kommer från Örebro, har tre barn, älskar
Örebro.
Förvaltningschefstjänsten ät utlyst och ska tillsättas.
Hur stor är sjukfrånvaron? Korttidssjukfrånvaron är 8 %, har gått upp lite.
Btukartiden behöver vara 73 % för att nå en budget i balans.
Hemvårdens kostnad ska vara 376 kr/timma, men idag kostar det 452
kr/timma. Så varje timme blir en kostnad.
Äldreplan? Finns det någon sådan i Örebro kommun? Carin N eanro kollat
upp det och återkommer.

§ 6 Larmorganisationen, Gunilla Alm
Gunilla börjar att berätta om larmorganisationen. Den startade upp våren
2014 så den ät fortfarande ny. Det tar tid att starta upp med medarbetare
och annat. Det var 4 gmpper när dem startade upp. Det blev sårbart, det
blir larmtoppar, så för att få kortare larmtider så ändrade man så att det blev
2 grnpper istället. Men nu ska man flytta ihop alla till en grnpp . Det sker en
flytt 12 oktober, alla kommer sitta på Älvtomta. Det ger
samordningsvinster. De har också ett tätare samarbete med
nattorganisationen.
Larm och natt organisationen kommer att göra en neddragning utifrån den
ekonomiska situationen. Man startade upp med 30 åa, men fick budget för
12 åa. Nu kommer det vara 21 åa, men de kommer ändå inte att nå en
budget i balans.
Behövs det en ny larmkultur? Antalet larm har minskats mycket sedan man
startade den nya larmorganisationen.
Hur går det med larm som kan ha en annan räckvidd? Idag fungerar det
bara inne i lägenheten.
Alla larm ska bytas ut från analoga till digitala larm.
Hur ser det ut med kostnaderna? Det kostar 150 kr/ månad att ha ett larm.
Sen när du larmar så kostar det när personalen är där, de betalar utifrån
tiden som personalen är där, 308 kr/timma, men det är inkomstprövat och
det finns en maxtaxa.
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Carin påminner om utbildningsdagen för LPR och KPR den 5/10, inbjudan
har skickats ut med kallelsen, men även lämnats ut vid föregående möte.
Om man inte kan så meddelar man Carin.
Seniorfestivalen uppmärksammas.
Tolerans och Mänskliga rättighetsveckan kommer i november.

§ 12 Nästa möte
18/11, Dojan Norr
Au träffas 14/ 10 10-11 på lunggatan 32, vån 4, vänstra dörren, Bottinen

§ 13 Avslutning
Per Danielsson avslutar mötet.

Vid protokollet

Carin N eanro, sekreterare

Justeras
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2015

Elvy Ay dersson, justerare

P er Danielsson, ordförande

