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Tid  Onsdag den 1 juni 2022 kl. 9-12 

Plats  Kupolen, Rådhuset 

Närvarande    
Ledamöter  Marie Brorson, ordförande (S) 
  Lennart Eriksson (L) 
  Anette Carlsson (M) 
  Lars-Erik Jonsson, RPG 
  Ingegerd Grenehed, RPG 
  Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna 
  Gunnar Olsson, SPF Seniorerna 
  Ann- Christine Lahti, PRO 
  Claes- Göran Andersson, PRO 
  AnnaKarin Lagsten, PRO 
  Laila Johansson, PRO 
  Birgitta Johansson, PRO 
  Tage Larsson, PRO 
                        
Förhinder att delta Ingrid Gustafsson, SPF Seniorerna 
 Eivy Åman- Nilsson, SKPF 
 Stig Ottosson, PRO 
 Anita Landin, SKPF 
 Harriet Emilsson, SPF Seniorerna 
 Gunvor Sundmark (KD) 
 
 
   
Närvarande tjänstemän, Sahra Strandberg, verksamhetschef vård och omsorg 
Politiker, övriga  Elisabeth Mattson, enhetschef vård och omsorg 
Inbjudna/föredragare  
 
Justerare  Gunnar Olsson, SPF Seniorerna 
 
Sekreterare  Linn Björkstrand 
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1. Sammanträdets öppnande – upprop  
Upprop genomfördes och närvaro antecknades av sekreteraren. 

2. Val av justerare 
Gunnar Olsson, SPF Seniorerna 
 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Anmälan av övriga frågor 

 Byggnation i Ladugårdsängen. Färdigt trygghetsboende som står tomt?  
 Parkeringar tas bort i Brunnsparken, utveckling av området.  
 Avstängda parkeringar i Glanshammar 
 Uppdatering om trygghetslarm, ny upphandling.  

 
5. Föregående protokoll 
Godkändes utan tillägg. 
 
6. Personalfrågor inom Örebro kommun 
Sahra Strandberg, verksamhetschef vård och omsorg 
Elisabeth Mattson, enhetschef vård och omsorg 
Se bilaga 1.  
 
Även information om nuläget för personal på Berggården. Plan finns för rekrytering och 
kompetensutveckling. Alla medarbetare har erbjudits heltidstjänster.  
Sahra och Elisabeth bjuds in till ett sammanträde i höst för att prata om språkutbildning för 
medarbetare inom vård och omsorg.  
 
7. Information om organisation och nuläge 
Marie Brorson, ordförande 
 
Diskussion om dödligt våld i Örebro senaste tiden. Samarbetsprojektet mot dödligt våld i Örebro 
är under uppstart, och just nu pågår kartläggning hos polisen. Det kommer i ett senare skede att 
hållas så kallade ”call-in-möten” med polis, ambulans och de nyckelpersoner inom kriminella 
nätverk närvarande, samt föräldrar till barn som blivit skjutna eller dödade och stöd i form av 
avhopparverksamheter. 
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2.4 miljoner kronor från Örebro kommun kommer att gå till lovaktiviteter till ungdomar och 
barn under sommaren 2022. Ansökningsperioden pågår. 
 
Information om IOP.  
 
Ett nytt medborgarlöfte 2022-2024 har antagits, lokalpolis och kommun har upprättat en 
samverkansöverenskommelse. Efter medborgardialoger kommer en kartläggning om förekomst 
av narkotika i restaurang och krogmiljö att ske tillsammans med organisationen STAD. 
I kommande delar av projektet kommer polisen och Örebro kommun att genomföra minst 4 
tillsynstillfällen i krogmiljö per år.  
 
Belysningsåtgärder i city kommer att genomföras för att öka tryggheten. Detta görs i samverkan 
med medlemmar i fastighetsägare i centrala delar av Örebro som ser över sin belysning.   
 
Örebro kommun utreder även en långsiktig lösning för toaletter i city, och Tekniska nämnden 
arbetar med att ta fram ett förslag för detta.  
Polisen ska tillsammans med fastighetsägare montera övervaktningskameror på vissa platser. 
CityÖrebro tittar på möjligheterna att upprätta ett trygghetscenter med trygghetsvärdar. Mer 
information om detta kommer.  
 
Sommarvistelse för äldre -  
Detta kommer att ske vid 2 tillfällen under sommaren, varje tillfälle är 2 dagar. 
Mer information finns på: https://www.orebro.se/omsorg--stod/senior/aktiviteter--
halsa/sommarvistelse.html  
 
Det anordnas även dagsutflykter och guidade turer för äldre under sommaren. 
 
8. Övriga frågor 

 Byggnation i Ladugårdsängen. Det finns ett färdigt trygghetsboende som står 
tomt. 
Ordförande tar med frågan till Stadsbyggnad och återkommer i ärendet. 
 

 Parkeringar tas bort i Brunnsparken, utveckling av området.  
Ärendet tas upp senare under året. Futurum äger fastigheterna och därmed 
kvartersmarken.  
 

 Avstängda parkeringar i Glanshammar 
Ordförande tar frågan vidare. 

https://www.orebro.se/omsorg--stod/senior/aktiviteter--halsa/sommarvistelse.html
https://www.orebro.se/omsorg--stod/senior/aktiviteter--halsa/sommarvistelse.html
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 Förslag på att bjuda in en person från Futurum för att svara på frågor.  
Synpunkter kan skickas till sekreteraren. Ordförande tar med sig frågan.  
 

 Uppdatering om trygghetslarm 
Beslut har tagits om ny upphandling. Denna kommer att sätta igång till hösten. 
 

 Seniorfestivalen 
I år anordnas ingen Seniorfestival, detta har inte anordnats sedan innan Covid-19- 
pandemin. Får ta upp frågan nästa år igen.  

 

 

 

 

 

 

 

Justeras den           /     2022 

 

 

_______________________________   
Linn Björkstrand, sekreterare 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

Marie Brorson, ordförande   Gunnar Olsson, justerare 
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