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1. Sammanträdets öppnande – upprop
Ordförande John Johansson (S) öppnade sammanträdet.
Presentation av samtliga deltagare i rådet genomfördes, och närvaro antecknades av sekreteraren.
2. Val av justerare
Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna, väljs som justerare av protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Anmälan av övriga frågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyresreduktion vid nyproduktion
Saknar namn och adresslistor att få ut av sekreterare av deltagare vid KPR
Wifi på boenden, generellt på boenden
Föreningsbidrag för äldreorganisationer
Inhyrning av sjuksköterskor
Övergång från LOV till LOU – lägesrapport
Information om träff om välfärdsteknik – referensgrupp KPR
Ekonomi Programnämnd social välfärd
Biståndsriktlinjer
Byggnationer vård- omsorgsboenden

5. Föregående protokoll
Godkändes med tillägg av synpunkt, Gunnar Olsson, SPF Seniorerna, stod inte med på
närvarolistan vid föregående protokoll.
6. Information om kommande sammanträdestider
-

KPR AU 14 augusti kl. 10-12, Valvet
KPR Råd 11 september kl. 9-12, samt utbildnings/informationsträff, kl. 13-16,
ordförande John Johansson informerar om budget, ÖSB, Kupolen
KPR AU 24 september kl. 10-12, Valvet
KPR Råd 23 oktober 9-12, Kupolen
KPR AU 13 november kl. 10-12, Valvet
KPR Råd 11 december kl. 9-12, Kupolen
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7. Namn- och adresslistor att få ut av sekreterare av deltagare vid KPR
Skickas ut till alla deltagare av sekreterare.
8. Information om träff om välfärdsteknik
Referensgrupp som representerade KPR, blev inbjudna till träff för att titta på välfärdslägenheten
som innehåller digital teknik i olika former. Välfärdslägenheten är en innovationslägenhet med
robotar, som kan fungera som hjälpmedel. Detta för att den boende ska kunna bibehålla ökad
aktivitet mm. Deltagarna fick prova på och ge förslag och svar, forskare deltog också i träffen.
Fortsättning kommer att följa med flera träffar. Detta kommer vara ett komplement till att det
framöver kommer att fattas personal i vården. Tillsyn via länk kommer också att införas i vården.
Det här är ett sätt att använda teknik, samt avlasta personal. Ordförande John Johansson belyser
frågan hur Örebro kommun kan använda sig av denna teknik.
9. Övergång från LOV till LOU – lägesrapport
Konkret beslut från LOV till LOU - Politiken har tagit beslut om att driften av hemvården ska till
hälften ske i kommunal regi, och till hälften i privat regi. Avtal kommer att bli tydligare med
LOU. Upphandling pågår i dagsläget. Resultatet blir olika, men färre aktörer, det blir då enklare
att kontrollera verksamheten. Valfriheten kommer att bli något mer begränsad. Om val inte aktivt
görs, kommer individen tilldelas det företag som har lediga timmar. Individen har garanterad
hemvård, men om behovet kräver kommer första lediga plats att tilldelas densamma.
Ny ersättningsmodell har tagits fram. Denna baseras på hur många timmar en individ tidigare
haft, och utifrån detta räknas bemanningsunderlag fram. För den enskilde individen blir det
kostnadsneutralt.
10. Biståndsriktlinjer
Kommunen strävar efter att förfoga över befintliga resurser på ett bra sätt, som anses skäligt.
Den generella insatsen matdistribution kommer att tas bort. Är en individ tidigare beviljad denna
insats får man behålla den. Är en individ i behov av hjälp angående matdistribution tillgodoses
detta förstås, dock måste det finnas ett beslut som underlag för en sådan insats.
Vad gäller platser på vård och omsorgsboende har en individ rätt att önska plats, dock kan man
inte fritt välja plats. I dagsläget finns många tomma platser på olika vård- och omsorgsboenden,
men ändå finns en kö, då många vill välja vårdboende.
11. Ekonomi
I Programnämnd social välfärds budget finns i dagsläget ett underskott om 140 miljoner kronor.
Tyvärr ser det inte bättre ut framåt i tiden, utan tuffa beslut kommer att behöva fattas framgent.
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12. Inhyrning av sjuksköterskor
Avdelningschef Camilla Brehmer Trumö informerar om att en minskning av inhyrning av
sjuksköterskor kommer ske. De tidigare inhyrda sjuksköterskorna kom från bemanningsföretag.
13. Arbetsmiljö för personal inom hemvården
Avdelningschef Emma Kozan, hemvård sydost, och avdelningschef Fatima Chergui, hemvård
nordost, informerar om arbetsmiljö för personal inom hemvården. Efter möte med
arbetsmiljöverket konstaterades det att chefernas arbetsmiljö är bra, och medarbetarnas
arbetsmiljö är på god väg mot bra. Fler chefer krävs och har anställts, detta för att åstadkomma
ett närmare medarbetarskap.
I dagsläget är det svårigheter med rekrytering av personal till vården. Verksamheten har fått
anställa 70 outbildad personal, och validera för att utöka kompetensen. Tolv språkombud har
utbildats på enheterna för att hjälpa personal som inte har svenska som modersmål. Vidare
jobbar verksamheten med strukturförändringsprogrammet, ett medarbetarstyrt arbete för att
personalen ska vara delaktiga när kommunen förändrar verksamheterna. I verksamheten pågår
också fortbildning för personal rörande värdegrundsarbetet, men även i teamarbete.
I det fortsatta arbetet med att skapa och bibehålla god arbetsmiljö, har fem olika risker i
arbetsmiljön i verksamheten identifierats som kommer att arbetas med under 2019.
14. Städinsatser inom vårdboenden
Avdelningschef Camilla Brehmer Trumö, vårdboenden väster och avdelningschef Lisa Ottenäs,
vårdboenden öster, informerar om upphandling av städning. Alla gemensamma utrymmen samt
lägenheterna städas på vårdboenden. Vid en översyn kunde det konstateras att det såg olika ut på
olika boenden angående städning, beroende på till exempel, om de anställda på boendet städade
eller ett städbolag stod för städningen. Det såg också olika ut hur man städade de olika
utrymmena.
Vid så kallad omvårdnadstädning, städar personalenen på boendet lägenheter vid behov. En
inventering som gjorts i verksamheterna, visar i hur stor utsträckning städbolag användes.
Framgent ska utbildad städpersonal finnas i verksamheterna, och användas som ett komplement
till städbolag. Beroende på ekonomi och kvalitetssäkring kommer denna process att fortskrida
olika i olika takt. Dock är det viktigt att framföra synpunkter för att eventuella brister ska kunna
rättas till.
För att täcka behovet av personal, men samtidigt även arbeta med samhällsinsatser, kommer
personal som står långt från arbetsmarknaden att utbildas för att kunna arbeta på vårdboenden.
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15. Byggnationer vård- omsorgsboenden
Askenäs – vård- och omsorgsboende i Odensbacken - Boende som ska stå klart 2023, det
gamla boendet kommer att rivas i etapper. Detta gör att de boende kommer kunna bo kvar under
tiden det nya boendet byggs. God dialog med Öbo har förts. Det kommer att bli nya
gruppbostäder, nya utrymmen, ny trädgård. Antalet platser kommer minskas, men detta genererar
istället då större individuella rum.
Bettorp vård- och omsorgsboende – beslutet på upphandlingen är överklagad, företagen kunde
inte uppfylla alla byggnadskrav, ett av företagen överklagande.
Brickebacken vård- och omsorgsboende – byggstart senareläggs
Skebäck vård- och omsorgsboende – ses över för att öka antalet platser
16. Svar skrivelse ”Kostnadsfria resor för pensionärer i kollektivtrafiken”,
Örebro
Information ges om ärendets gång och diskussioner förs angående skrivelsen om
kollektivtrafiken. Frågan finns inte med i Örebro kommuns budget. Frågan tas vidare den 11
september på KPR råd. Inbjudningar kommer att skickas till Lasse Lundberg, planerare,
Trafikenheten, Ullis Sandberg, kommunalråd, och representant för lokaltrafikfrågor från
Regionen, för att diskutera detta vidare. Ansvarig sekreterare bjuder in.
17. Wifi på boenden, generellt på boenden
Olika på olika boenden om det finns wifi eller inte. Ordförande John Johansson tar med frågan.

18. Föreningsbidrag till organisationer för äldre
Frågan lyfts om aktivitetsstöd för äldre. Pensionärsföreningar verkar inte kunna få föreningsstöd.
Inbjudan till råd KPR den 11 september skickas till Anna Vogel, planerare, avdelning
samhällsutveckling, för att erhålla svar i frågan.
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19. Hyresreduktion vid nyproduktion
Utredning av extern konsult pågår angående hyror, om höjningar, sänkningar, och hyrestak. Mer
information kommer när utredningen är klar.

18. Avslutning

Justeras den

/

2019

_______________________________
Marika Holmström, sekreterare

________________________________

_______________________________

John Johansson, ordförande

Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna, justerare

