
 

 

   PROTOKOLL 
 
 2011-05-30 
 
       
       
       

 
  
 
 
 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
       
Närvarande 
Ingemar Javinder, ordförande, Helena Ylitalo, Annika Renbro, Ulla 
Björnänger, Inger Ljungqvist och Christer Wallin  

Övriga 
Socialchef Charlotte Dahlbom och Thomas Abrahamson, sekreterare 
 
 
 
§ 1 Föregående protokoll 
 
Ordföranden går igenom sammanträdesprotokollet från den 16 mars 2011. 
Beträffande punkten om Koppargården blir det invigning den 29 augusti till 
vilken rådet kommer att bjudas in och beträffande punkten om syneförrätt-
ning får rådsmedlemmarna hålla frågan levande så att den kan återkomma på 
dagordningen. 
 
 
§ 2 Landstingets brukarråd 
 
Intresset för landstingets brukarråd för norra länsdelen och dess öppna 
sammankomster har minskat och det avses bli nedlagt efter att man haft 
samråd med kommunernas råd för funktionshindrade och pensionärer. Ord-
föranden uttrycker att ur ett kommunperspektiv är det ingen större förlust 
men kanske ur allmänhetens med tanke på de intressanta föreläsare som 
medverkat. Emellertid har antalet åhörare varit lågt. 
 
Om rådet eller dess medlemsorganisationer är intresserade av att få föreläsare 
från landstinget till kommunen kan ordföranden eller Charlotte Dahlbom 
förmedla dessa önskemål. 
 
 
§ 3 Prestationsersättning för lokal värdighetsgaranti 
 
Sedan årsskiftet innehåller socialtjänstlagen en bestämmelse om nationell 
värdegrund för äldreomsorgen. Utifrån denna kan kommunerna införa lokala 
värdighetsgarantier. För att uppmuntra till sådana kan man vid två tillfällen 
ansöka om prestationsersättning: först som ett stimulansbidrag på 100 000 kr 
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för att komma igång, sedan som ett bidrag baserat på befolkningen 75 år och 
äldre och en genomförandeplan.  
 
Kommunens avsikt är att söka stimulansbidraget och därefter ta fram en plan. 
 
 
§ 4 Stimulansbidrag till äldreomsorg 
 
För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen kan kommuner och landsting få 
stimulansbidrag till sex prioriterade områden: läkemedelsgenomgångar, före-
byggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt socialt 
innehåll. För att få bidrag krävs program, riktlinjer eller motsvarande.  
 
Kommunen avser söka bidrag med utgångspunkt i träffpunktsverksamheten 
och uppsökande arbete från rehabiliteringens sida. 
 
 
§ 5 Boråd/anhörigråd 
 
Charlotte Dahlbom informerar om hittillsvarande och planerade möten i 
boråden/anhörigråden. Dessa skall hållas minst två gånger per år. 
 
 
§ 6 Socialförvaltningens budget 2012 
 
Socialförvaltningens förslag: 
- Anställning av 1,0 arbetsterapeut för att kunna arbeta utifrån ett rehabiliter-
ande förhållningssätt inom både ordinärt och särskilt boende. 
- Förändring inom hemtjänsten genom externa utförare av textiltvätt, mat-
distribution, matinköp och städning samt övergång till leverans av kalla 
matlådor. 
- Förstärkning av boendestödet till psykiskt funktionshindrade med 0,8 års-
arbetare genom omfördelning av arbetsuppgifter. 
- Utbyggnad av gruppboendena Bergsmansvägen och Kata. 
- Utökning med 0,5 årsarbetare för administrativt stöd till äldreomsorgens 
enhetschefer. 
- Inköp av möbler, gardiner och sängar till Koppargården och särskilt 
boende. 
- Inköp av nytt dokumentationssystem till vård och omsorg. 
 
 
§ 7  Delgivningar 
 
Örebro läns landsting:  
- länshandikapprådets protokoll 2011-03-07 
- nytt folkhälsoavtal på remiss 
- beredning om jämställd vård 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:  
- kampanjen ”Peppar, peppar … - så minskar vi olyckor bland seniorer” 
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§ 8 Övrigt 
 
Ulla Björnänger tar upp en bostadsanpassningsfråga om extra lägenhets-
belysning i vilken fastighetsägaren inte velat medverka. Charlotte Dahlbom 
upplyser om dennes skyldigheter och att det kan utgå bidrag för återställning 
av lägenheten. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Thomas Abrahamson 
 
Justeras 
 
 
 
Ingemar Javinder   Helena Ylitalo 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
       
  


