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Tid  Onsdag den 8 september 2021 kl. 9-12 

Plats  Teams 

Närvarande    
Ledamöter  John Johansson, ordförande (S) 
  Lennart Eriksson (L) 
  Gunvor Sundmark (KD) 
  Anette Carlsson (M) 
  Lars-Erik Jonsson, RPG 
  Ingegerd Grenehed, RPG 
  Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna 
  Gunnar Olsson, SPF Seniorerna 
  Ingrid Gustafsson, SPF Seniorerna 
  Harriet Emilsson, SPF Seniorerna 
  Ann- Christine Lahti, PRO 
  Claes- Göran Andersson, PRO 
  Laila Johansson, PRO 
  Stig Ottosson, PRO 

AnnaKarin Lagsten, PRO 
  Eivy Åman- Nilsson, SKPF 
  Anita Landin, SKPF 
                        
Förhinder att delta Anita Forsström, PRO 
  Birgitta Johansson, PRO 
  Tage Larsson, PRO 
  Agneta Hedlund, PRO 
 
   
Närvarande tjänstemän,  
Politiker, övriga  
Inbjudna/föredragare Jasmina Mann, utvecklingschef, Myndighetsavdelningen 
  Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef Region Örebro län 
 
Justerare  Eivy Åman- Nilsson, SKPF 
 
Sekreterare  Linn Björkstrand 
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1. Sammanträdets öppnande – upprop  
Upprop genomfördes och närvaro antecknades av sekreteraren. 

2. Val av justerare 
Eivy Åman-Nilsson, SKPF väljs till justerare av protokollet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Anmälan av övriga frågor 

• Äldreomsorgslyftet 
• Arvoden för förtroendevalda i rådet 
• Oanmälda besök av IVO på vård- och omsorgsboenden 

 
5. Föregående protokoll 
Godkändes utan tillägg. 
 
6. Information om organisation och budget 
John Johansson (S), ordförande 
Dagens sammanträde är ordförandes sista sammanträde med rådet. Ny ordförande kommer att 
utses av Kommunstyrelsen, mer information om detta kommer.  
 
Det finns nu en bild av hur den färdiga organisationen inom Örebro kommun  kommer att se ut 
och vad som kommer att förändras. Tanken är att få en smalare organisation med större 
tydlighet. Mer information om detta kommer löpande.  
 
Restriktionerna lättar från och med den 29 september, därefter finns möjligheten att samla rådet 
fysiskt i Rådhuset eller annan lokal igen.  
 
Budgetläget i Örebro kommun ser kort sammanfattat bra ut.  
En skatte- och befolkningsprognos som gjorts för några veckor sedan visar att 
befolkningsutvecklingen för Örebro har sjunkit istället för att öka som prognosen tidigare visat. 
Detta beror till största del på pandemin och att invandringen minskat under 2020 och även 
inflyttande personer från andra län har minskat under året.  
Just nu är dock det ekonomiska läget inför 2022 att kommunen inte har något 
effektiviseringskrav förrän tidigast 2023. 
 
Fråga väcks om vård- och omsorgsboendet i Askenäs. På grund av att en gruppbostad i 
anslutning till boendet ska rivas står bygget just nu stilla, då man har upptäckt att det faktiska 
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bygget är mindre än ritningen som är beställd. Medan detta utreds och undersöks har byggandet 
stoppats, men det finns inga planer på förseningar i bygget trots detta och man satsar på att vara 
färdiga enligt tidsplan.  
 
De statliga bidrag som varit prestationsbaserade har inte rekvirerats inför hösten, då det behöver 
finnas en tydligare bild av hur förutsättningarna ser ut framåt och om man kan uppfylla kraven 
för att rekvirera dessa bidrag.  
 
7. Berggården och kommunens arbete med kontroll och tillsyn 
Jasmina Mann, Utvecklingschef 
Se bilaga 1. 
Information om hur enheten för uppföljning inom Social välfärd jobbar med att följa upp avtal i 
verksamheterna.  
Information om läget på Berggården och hur anklagelserna i media har väckts. Ett 
pressmeddelande har idag gått ut om den rapport som upprättats efter uppföljningen av de 
klagomål som inkommit.  
En delrapport publiceras inom kort, och därefter inväntas IVO:s bedömning. Berggården har 
haft vissa problem på bemanningssidan, främst har det förekommit underbemanning och man 
har därför haft svårt att i perioder uppfylla alla krav. Generellt är personalbrist ett problem på 
vård- och omsorgsboenden.  
En sammantagen bedömning sammanställs i rapporten, och en åtgärdsplan kommer att begäras 
in från Berggården.  
Samma kontroller ska ske och sker på både privat och kommunal verksamhet, och kraven är de 
samma. Uppfylls inte dessa så kan avtalet hävas. Driften av Berggården kommer att tas över av 
Humana och även detta kommer att följas upp. 
 
8. Kollektivtrafik i Örebro län 
Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef Region Örebro län 
Se bilaga 2. 
Information om länstrafikens uppbyggnad och framtidsplaner.  
Fråga om pensionärsrabatten kommer att återinföras. Fredrik tar med sig frågan.  
 
Rådet återkommer om skrivelsen gällande flextrafiken.  
 
9. Övriga frågor 

• Äldreomsorgslyftet 
Det finns idag 80% utbildningskrav för personer inom vård och omsorg i kommunen. 
Äldreomsorgslyftet ska göra det enklare för personal att skaffa adekvat utbildning. Sahra 
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Strandberg ska bjudas in till kommande sammanträde för information om vad som ingår i 
utbildningspaketet. 

• Arvoden för förtroendevalda i rådet 
Det har förekommit problem hos löner med arvoden. Sekreteraren håller i frågan och 
återkommer. 

• Oanmälda besök av IVO på vård- och omsorgsboenden 
Rådet diskuterar att skicka en skrivelse om att IVO bör göra oanmälda besök på vård- 
och omsorgsboenden. Frågan tas upp senare under året. 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras den           /     2021 

 

 

_______________________________   
Linn Björkstrand, sekreterare 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

John Johansson, ordförande  Eivy Åman-Nilsson, justerare 

 

 


