Lokala
Pensionärsrådet
Öster

ÖREBRO

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2016 -03-31

Tid

Torsdagen den 31 mars 2016 kl. 13.00- 15.30

Plats

Galoschen, Ringgatan 32

Ledamöter och ersättare Ordinarie
Frederick Axewill (s) ordförande
Asa Johansson (fp)
Gun Johansson, PRO
Elsie Phil, PRO
Tage Larsson, PRO
Inger Bergqvist, PRO
Marianne Isaxon, SPF
Elisabeth Ejdertoft, SPF
Vivan Svensson, SKPF,avd 7
Ingrid Ström, RPG
Ersättare
Pell-Uno Larsson (s)
Ake Pernefalk (m)
Gun-Britt Dahlqvist, PRO
Nils Gunnar Stig, PRO
Vakant, PRO
Vakant, PRO
Margareta Fröberg, SPF
Gunnar Olsson, SPF
Inger Fuhr, SKPF,avd 7
Mafä:en Mattisson, RPG

Ej närvarande som ej anmält förhinder
Elsie Phil
Ingrid Ström

Anmält förhinder

Lars-E rik Nilsson
Pell-Uno Larsson
Gun Johansson
Inger Fuhr
Vivan Svensson

Närvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/föredragande D aniel J ansson-Hanunargren, förvaltningschef
Pia Kristoffersson, Myndighetskansliet
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Justerare

Inger Bergqvist

Sekreterare

Carin Neanro

§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop
Frederick öppnar mötet och hälsar välkomna till mötet.
Frederick som är ny som ordförande bor i Stora Mellösa och har sin
anställning på personalavdelningen i Örebro kommun. Bakg1unden är att
han har varit 2:e vice och vice ordförande i Östernärke områdesnämnd i
åtta år. Lika länge har han varit ersättare och ledamot i Programnämnd Barn
och Utbildning. Frederick är även ledamot i Kommunfullmäktige. Sedan
2015 är ledamot i Vård och Omsorg Östers nämnd.
Vi gör en presentationsrunda.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor:
Kontanthanteringen

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godbndes.

§ 4 Val av justerare
Inger Bergqvist valdes till att justera protokollet.

§ 5 Ledamöternas egna frågor
FrånPRO
Larm
Kostar det från att personen larmar eller bara när personal är på plats?
Man betalar för den tiden personalen är där. Om de behöver vara kvar länge
för att en ambulans ska komma så är det den tiden man betalar för.
Vård
Äldre får flytta mellan olika korttidsplatser, ska det vara så?
Det är olyckligt om det sker.
Medicinering
Äldre får mycket lugnande mediciner.
Det har funnits ett projekt i kommunen där man haft
läkemedclsgenomgångar och det ska genomföras regelbundet.
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Omvårdnad
Att boende inte ska behöva vänta på vårdboenden när de latmar nattetid för
att gå på toaletten, den boende vill inte höra att de har blöja.
Så ska det inte vara, viktigt att lyfta till enhetschef om man hör det, det är en
kränkning och det ska anmälas.
Matkostnaden
Synpunkter på att matkostnaden borde ligga inom ramen för
högkostnadsskyddet, vilket inte är fallet i dag.

Nya Ängen
Kan vi förlägga ett möte där?
Carin har redan pratat med cheferna där om att förlägga ett LPR möte i
höst där.

§ 6 Förvalfningschef/programdirekför Daniel Jansson
Hammargren
Daniel Jansson Hammargren berättar att han började vid årsskiftet.
Han jobbade som enhetschef för 12 år sedan i Älvtomta hemvård. Sen har
han jobbat i Nora och Region Örebro län och Landstinget Västmanland
som chef för olika verksamheter.
Hemvårdens ekonomi är en utmaning, vid årsskiftet var det 104 årsarbetare
för många inom hemvården. Vi har tappat ca 25 % av kunderna utan att dra
ner på resurser i motsvarande mängd. Fö1valtningen arbetar med att se över
organisationen, lokaler, administration m.m så det blir anpassat utifrån det
lägre kundunderlaget. Vi måste anpassa oss efter att vi nu får budget utifrån
den tid vi har hos våra kunder.
Man har jobbat fram en handlingsplan och jobbar utifrån den.
Ett problem är den höga sjukfrånvaron, där har vi en stor utmaning. Vi
behöver se över planeringen och använda TES (planeringsverktyg) på ett
bättre sätt.
En styrgmpp är tillsatt, för att bara prata om det ekonomiska
omställningsarbetet.
Vi är på rätt väg, men det är en lång väg att gå.
Biståndshandläggaren fattar beslut om beviljad tid, kommunen utför 55 %
och privata utförare 85 % av den beviljade tiden.
Privata utförare kommer nu att börja använda TES mobil också, så det blir
så lika som möjligt.
Att det blir mycket skrivelser i tidningen är inte konstigt med tanke på det
arbete som görs.
Flera enheter har inte tillsatt personal på de vakanta raderna, utan jobbat
med timvilrnrier istället, det blir inte bra för man tappar kontinuitet.
Vår bemanningsenhet kan då inte leverera vikarier för det finns inte
tillräckligt till alla timvikaria t.
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Om man inte väljer utförare så får man den utföraren som står i tur bland
alla utförare. Förra året var det 100 personer som inte valde, av dem fick 8
kommunen som utförare. Det förs nu en diskussion kring hur den här s.k.
"ickevalssnurran" ska användas. Man har sett över informationen kring det
här och gjort det tydligt hur det fungerar.
Det är ett timligt antagande att de privata har 40% av marknaden och
kommunen 60% framöver.
Daniel lyfter att det finns mycket bra inom förvaltningen, det är svårt att
lyfta fram det i allt detta.
Kostnaden har varit 850 kr/hemvård per timma 2012, nu 350 kr/hemvård
per timma, vi är fortfarande dyra jämfört med jämförbara kommuner.

§ 7 Myndighetskansliet Biståndshandläggare
Pia I<:t-istoffersson, gmppledare på myndighetskansliet.
Myndighetskansliet är inne i en omorganisation, det blir en
myndighetsavdelning med Anna-Stina Hemiksson som chef.
De ska tillhöra kommunstyrelseförvaltningen.
I avdelningen ingår Barn och utbildning, Funktionshinder, Vård och
omsorg, Hälso- och sjukvård, det som har med myndighetsutövning att
gora.
25 personer inom vård och omsorgsdelen, Biståndshandläggare
Bostadsanpassning, Boendesamordnare, Utskrivningssamordnare,
Biståndshandläggare korttidsvård, MAS och MAR inom Hälso- och
sjukvård
Nya enhetschefer; Vård och omsorg Jessica Hemiksson, Hälso- och
sjukvård Jasmina Mann.
De börjar i sommar.
Biståndshandläggarna fattar beslut om timmar idag, antingen per dag eller
per vecka.
De jobbar utifrån geografiska områden och födelsedatum. De jobbar mot
alla utförare, 14 omsorgsutförare idag. De gör uppföljningar minst en
gång/år ibland oftare. Utförarna har också ansvar för att återkoppla till
biståndshandläggaren vid förändtingar.
Hur fungerar det om någon har fått maginfluensa och snabbt behöver
utökad hjälp? Då kontaktas utföraren via telefon för att snabbt sätta in mer
hjälp.
Om personer går hem i väntan på en korttidsplats så finns det möjlighet till
att få komma till tiygghetsplats med kort varsel om det inte fungerar.
8 timmar utan biståndshandläggning, hur fungerar det om man är två
sammanboende? Då får man 8 timmar var. Det kostar 184kr/timme.
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§ 8 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens
korttidsplatser
l11rikt11in

;_:_-,,,--_:--_-:->''

.Jan

Feb

Vårdboende
Äldre Psyk
Gruppboende
Vårdbo demens
Särskild
demens
Yn re demens

41
1

45

30

22

8

3

2

2

0

0

Delsumma

82

72

Korttid
Korttid demens
Rehab

5

2
1

Delsumma

5

3

87

75

Totalt

0
0

0

0

Inga utskrivningsklara på USÖ.

§ 9 Ordförandes information
Frederick informerar om att det blir en utbildningsdag i höst den 5 dec. Han
frågar om det finns några önskemål om vad ni vill ha information om. Kom
med önskemål till nästa möte. Friskvård och rehabilitering för äldre finns
som önskemål.
Hur ska vi hantera när det kommer inbjudningar med kort om tid. Har man
mail blir det enkelt att skicka inbjudningar. Vi bestämmer att vi kan skicka
till de som har mailadresser och sen kan de hjälpa till att sprida
informationen till de utan mailadress.
Vad vill ni att jag ska ta upp här på ordförandes information? Det kommer
handla en del om ekonomin förstås framöver.
Fråga om hur illa ställt är det med ekonomin? Det kommer ta tid att komma
tillrätta med ekonomin. Vad det gäller medarbetare så blir ingen uppsagd,
utan man hamnar i omställning och placeras på bemanningsenheten.

§ 10 Övriga frågor
Kontanthantering
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Det är på väg att bli svårt att hantera kontanter idag. Bankerna borde se till
att det går att använda kontanter. Även riksbankschefen har tryckt på i
frågan. SPF och PRO på förbundsnivå har skrivit för att trycka på.
Rånen mot privatpersoner ökar också pga detta.
Frederick menar att det inte är en fråga för nämnden, utan det får hanteras
på annat sätt.

§ 11 Nästa möte
Möte LPR Öster 11/5 10-12, Dojan Söder, Ringgatan 32
AU 13/4 kl. 13:00-14:00 Bottinen

§ 12 Avslutning
Frederick tackar för idag och avslutar mötet.

Vid protokollet

Carin Neanro, sekreterare

Justeras
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2016
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Frederick Axewill, ordförande

