Lokala
Pensionärsrådet

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2016-09-14

Väster

ÖREBRO

Tid

Tisdag den 14 september 2016 kl. 10.00- 12.00

Plats

Ringgatan 32, Dojan Norr

Ledamöter och ersättare Ordinmie
Gun Carlestam Lewin, (s)
Anette Carlsson, (m)
Ingemar Åberg, PRO
E lvy 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 nät-varande ej lämnat meddelande
Ingemar Åberg

Anmält förhinder

Laila Johansson
Kerstin Landell
Stig Ottosson
Per Danielsson

Närvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/föredragande Jan Sundelius, planerare myndighetsavdelningen

Justerare

Kerstin Andersson
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Sekreterare

Carin Neanro

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

§ 2 Godkännande av dagordningen
Gun Carlestam Lewin förslår att vi byter plats på paragraf 5 och 6.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 4 Val av justerare
Kerstin Andersson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker under vecka 38.
Protokollet skickas då ut digitalt till dem med mailadress och läggs på
hemsidan.

§ 5 Ledamöternas egna frågor
Gun fick en del frågor på AU mötet, som hon tar först, det är väldigt bra att
ni tar med frågor dit.
Servicecenter, dålig service, finns det möjligt att ha telefonsvar med
erbjudandet om uppringning som de har på vårdcentraler? Enligt Pattic
Klaremo så undersöker de löpande olika alternativ, men målet är att de ska
ha personal på plats så det inte blir köer, de har som mål att 80% av
samtalen ska besvaras inom 2 minuter.
Dålig hörseltillgänglighet i kommunens lokaler, den frågan lyfter Gun till
tillgänglighetsrådet.
Tes, hur blir det med det systemet? Det vet vi inte än, avtalet går ut 2017.
Dubbelbemanningen på natten har man talat om att ta bort, är det rimligt
utifrån otryggheten på natten? Det finns inget förbud mot
dubbelbemanning, utan avgörs utifrån behovet hos personen.
Finns det statistil, på om personal blir utsatta för hot och våld i arbetet? Det
finns ingen för just nattpersonal, men uppgifter finns i kommunen, då allt
läggs in i ett system. Om det händer sådana saker så följs det upp av
ansvarig chef.
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§ 6 Kvarboendeprincipen, Anhöriganställningar, Jan

Su ndelius, myndighetsavdelningen
Gun Carlestam Lewin inleder och berättar om varför Jan Sundelius blivit
inbjuden. Det var utifrån frågor som Stig Ottosson lyfte på vårt senaste Au
möte.
Jan presenterar sig, han jobbar som planerare på den nya
myndighetsavdelningen.
Se bifogat bildspel

§ 7 Förebyggande verksamhet, information om kommunens
Träffpunkter och Seniorfestivalen, Carin Neanro
Carin går igenom Seniorfestivalens program.
Hon visar på www.orebro.se, var man kan läsa om Träffpunkternas
program. Hon uppmanar alla att sprida den informationen, det finns många
ensamma seniorer som kan må bra av att delta på de aktiviteter som erbjuds
på Träffpunkterna.

§ 8 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens

korttidsplatser

Imiktning
Vårdboende
Äldre Psyk
Gruppboende
Vårdbo
demens
Särskild
demens
Yngre demens
Summa

Vistas i
bostaden

Vistas på
korttid

Antal
beslut
65
0
28

31

30

4

22

4

3

5

4

1

102

42

53

Det har varit 7 dygns betalningsansvar under september fram till 9
september.
Trädgårdarna, det nya boendet, bö1jade med inflyttning 12 september.
Där finns 56 platser.
Kostnaderna för betalningsansvar prognostiseras till 400 000 kr för hela
året.
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§ 9 Ordförandes information

Budget 2017 är inte klart än, den ska tas i Kommunfullmäktige i oktober
och i vård och omsorgsnämnden i december. Det ser rätt bra ut 2017, men
värre 2018 och 2019. 300 miljoner i ökade skatteintäkter, varav 200 miljoner
är intecknade i löneökningar och andra kostnadsökningar. Så 100 miljoner
ska täcka för de ökade kostnaderna utifrån flera invånare, ökat antal barn i
förskola och skola, fler äldre. Så det innebär att alla verksamheter får ett
spar redan nästa år för att klara de ökade kostnaderna som kommer främst
2018 och 2019. Under 2017 åläggs alla verksamheter ett omprövningskrav
på 0,5 % av sin budget, något som också fanns i budget för 2016.
Prognosen i delårsrapport 2 för V & 0 visar på ett underskott på ca 45 mkr.
10 miljarder från regeringen för ökad bemanning i äldreomsorgen kommer
att fördelas ut, men hur är inte bestämt ännu.
Den nya hemvårdsorganisationen är ett sätt att anpassa vår verksamhet
utifrån förändrat kundunderlag. Organisationen har inte passat det här
arbetssättet, så nu finns ett förslag klart som beslutats i nämnden och startar
den 1/ 1-2017. Den innebär 4 områden, med var sin avdelningschef.
HSL organisationen inklusive larm- och natt organisation, sedan 3
hemvårdsområden, nordost, sydost och väster. Sedan kommer det finnas en
områdeschef, Camilla Andersson. Under varje avdelningschef kommer det
finnas 5-7 st enhetschefer. Man räknar med en besparing på 10 miljoner kr.
Som enhetschef kommer m an ha begränsat med omvårdnadspersonal under
sig. Istället för driftsledare blir det driftsplanerare som enbart jobbar m ed
planering. Istället för assistenter blir det verksamhetsstödjare.
Organisationsförslaget har tagits fram genom olika arbetsgrupper med
representanter från verksamheten. Ingen personal kommer att få sluta, utan
alla kommer behövas i nya organisationen. Det blir färre enhetschefer än
tidigare, men många har redan slutat. Den nya organisationen beräknas
minska underskottet med i första hand 10 mkr och också öka möjligheterna
att få en budget i balans.

§ 10 Övriga frågor
Aktivitetsstöd, nu kan man ansöka digitalt på www.orebro.se, sök på
aktivitetsstöd till äldre. Sista dag för att söka är som vanligt 15 oktober.

§ 11 Nästa möte
15/11 på Trädgårdarna
Utbildningsdag 5/12 eftermiddag

§ 12 Avslutning
Gun Carlestam Lewin avslutar mötet

Vid protokollet
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Carin Neanro, sekreterare

Justeras

I

2016

Gun Carlestatn Lewin,
ordförande

2016-09-23

Anhöriganställningar
Kvarboendeprincipen
LPR 2016-09-14

Jan Sundelius

Bakgrund
•

Cirka 50 anhöriganställda har tillkommit sedan 2014

•

13 % har utbildning

•

25 % är tillsvidareanställda

•

Nackdelar har framkommit vid kommunens uppföljningar

•

Flera andra kommuner har förbjudit eller begränsat möjlighet att
anställa anhöriga

2016-09-23

Utredningens slutsats
Negativa konsekvenser med anhöriganställningar överväger fördelar.
•

Svårigheter att säkerställa att personerna får rätt hjälp

•

Sämre kva litet på vård och omsorg till målgruppen

•

Lägre kompetensnivå hos omvårdnadspersonalen

•

Osäkra arbetsvillkor

•

Sämre möjlighet till insyn

•

Ökade kostnader för kommunen

•

Konkurrensfördel för de utförare med anhöriganatällningar

Programnämndens beslut
1. Programnämnden beslutar a tt nyanställningar av anhöriga
förbjuds inom omvårdnads- och servicetjänster och att detta kra v
skrivs in i aktuella avtal i maj 2016.
2. Programnämnden beslutar att nuvarande anhöriganställningar
avslutas senast 20 16-09-01.
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Skrivning i avtal/ förfrågningsunderlag
Anställning av anhöriga
Ingen anställd få r utföra insatser till egen närstående. Med anhöriga
menas make, maka, sambo, barn, syskon, förä ldrar och barnbarn
men också andra släktingar och vänner där en uppenbar
beroendeställning/jävsituation kan uppstå.

Kvarboendeprincipen
SO-tal et - Åldringsvårdsutredningen
Att försöka lösa äldrevårdens problem genom att vidta åtgärder så
att de ä ldre får möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. - Resultatet blev
kvarboendeprincipen 1957
1992 - Ädelreformen
"Vård och service ska flyttas till människorna istället för tvärtom oc h
utformas individuellt efter vars och ens behov".
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Kvarboendeprincipen
2008 - Äldreboendedelegationens slutbetänkande
Tendenser till att kvarboendeprincipen kan ha dragits till sin ytterlighet
och att det även kan finnas vändpunkter då den äldre ändrar
uppfattning om sin bostadssituation.

Socialtjänstlagen om boende för äldre
•

Verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

•

Verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig
servic e.

•

Inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd.

•

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när
och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service
ska ges.
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Insatser för att stödja kvarboende i Örebro
•

Utbyggd hemsjukvård

•

Rehabilitering i hemmet

•

Servicetjänster och Trygghetslarm utan bistånd

•

Seniorbostäder - Trygghetsbostäder

•

Hjälpmedel

•

Bostadsanpassning

•

Anhörigstöd

•

Dagverksamhet

•

Korttidsvård

•

Avveckling av Vård och omsorgsboende 2003

Örebro
ÖSB
•

Inget sp ecifikt om kvarboendeprincipen

•

Generella skrivningar om inflytande och tryggh et

•

Personer med omfattande behov ska erbjudas vård- och
omsorgsboende

Värdegrund
•

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid
och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att
bestämma själv"

•

"Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor"
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När blir det dyrare att vistas hemma?
•

Cirka 30/h hemtjänst per vecka

•

Stora hemtjänstinsatser i kombination med korttidsvård och eller
dagverksam het.

•

Natt- och Larminsatser

Fakta från genomförd uppföljning 2016
• Antal beviljade och utförda timmar i hemvården har ökat
men antalet personer ökar inte i samma omfattning.
• Antal personer som bor hemma med hög kostnad i Vård
och omsorg ökar kontinuerligt.
• Personer under 65 år står för halva volymökningen
• De flesta med omfattande hemvård önskar bo kvar
hemma
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