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Fastighetsstrateg Marcus Elfving § 25 
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Enhetschef Hanna Forsberg Sjölander § 27 
Utredare Yvonne Löfblad § 28 
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Godkännande av  
närvaro 

Kommunala pensionärsrådet godkänner att angivna personer är 
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§ 24 Godkännande av föredragningslistan (Kst/2021:864) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala pensionärsrådet har att godkänna föredragningslistan.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan. 
- - - - - 
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§ 25 Information om planer för framtida SÄBO (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Frida Barrefjord, ekonomichef, välfärdsförvaltningen, 
information om planer för framtida SÄBO, särskilt boende samt lämnar Marcus Elfving, 
fastighetsstrateg, kommunledningsförvaltningen, information om hur det går till när 
kommunen väljer tomter för olika ändamål.  
 
Örnsköldsviks kommun har ett planeringstal för särskilt boende för personer som är 65 år 
och äldre, främst från 80 år och äldre. Planeringstalet är att det ska beredas plats för 13 % av 
de som är 80 år och äldre. Riksgenomsnittet är 11 %. Kommunens planeringstal för att 
bereda plats för personer som är 65-79 år är 1 %. Den åldrande befolkningen är en stor 
utmaning för Örnsköldsviks kommun.  
 
De serviceboenden som finns idag kommer att avvecklas. Idag har kommunen 652 platser 
för särskilt boende. Det planeras för nya platser åren framöver utifrån den här planeringen:  
2023 – 16 platser Björnaborg 
2026 – 90 platser nybygge 
2028 – 50 platser nybygge 
 
Örnsköldsviks kommun har idag 198 platser inom trygghetsboenden.  
 
I arbetet med att lokalisera kommunens behov av investeringar och lokaler görs det en årlig 
genomgång av vilka behov av olika typer av boenden, förskolor och skolor som behövs 
under 5-årsperiod framöver.  
 
När det gäller välfärdsförvaltningens behov av investeringar är dessa inte lika platsspecifika 
som bildningsförvaltningens behov.  
 
För varje tänkt plats för ett kommunalt projekt samråds med verksamheten och ett stort antal 
andra delar av kommunkoncernen, till exempel Övik Energi, Miva, trafik- och 
parkavdelningen. Det behöver i den här processen tas hänsyn till ett flertal faktorer så som 
verksamhetens behov, tomtstorlek, möjlig utemiljö, infrastruktur i närheten, markens 
beskaffenhet, bedömd trafiksituation, omkringliggande område, detaljplanerad mark eller 
inte, kommande exploateringar som kan påverka och översiktsplaner som visar på hur 
kommunens långsiktiga planering ser ut för närområdet. 
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§ 25 (forts.) 
 
Under sammanträdet framfördes synpunkter om vikten av hur kommunikationen ser ut samt 
att det underlättar om boenden ligger geografiskt centralt i en ort istället för utanför 
centralorten, till exempel bättre i Bjästa än i Kornsjöstrand.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunal pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 26 Information om Nära vård (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Marina Rönnfjord, verksamhetsutvecklare, 
välfärdsförvaltningen, information om arbetet med nära vård och vad det innebär.  
 
Nära vård är ett skifte i hur man arbetar inom vården, förändrade arbetsmetoder för att möta 
vårdbehovet.  
 
Länets region och kommuner har kommit överens om en gemensam riktning för 
utvecklingen av Nära vård. Inriktningen innebär att vården ska vara god, jämlik och trygg 
för individen. Vården ska vara tillgänglig för individens behov, där individens behov ska 
vara i fokus och skapa delaktighet, kontinuitet i vårdkontakten. Vården ska vidare vara 
hälsofrämjande och förebyggande för individens hälsa.  
 
Nära vård innebär att fokus flyttas från organisation till person och relation, från isolerande 
vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personen i fokus, från invånare och 
patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare samt från reaktiv till proaktiv och 
hälsofrämjande.  
 
Primärvården inom kommun och region är centrum.  
 
Verksamhetsutvecklare Marina Rönnfjord lämnar en fråga till kommunala pensionärsrådet 
att fundera vidare på; Vad betyder nära vård för mig och den grupp jag representerar i KPR? 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 27 Information om biståndsbedömning, utskrivning från sjukhus 
 (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Vid dagens sammanträde lämnar Hanna Forsberg Sjölander, enhetschef, 
välfärdsförvaltningen, information om hur regionen och kommunen arbetar tillsammans i 
ärendegången från sjukvård till personen är tillbaka i hemmet. 
 
Under tiden en patient är på sjukhuset sker samverkan och information mellan huvudmän 
och funktioner. Den enskildes önskemål lyfts in i bedömningen hur övergången ska ske och 
vilka behöver som behövs vid hemgång. Socialtjänst och hälso- och sjukvård planerar för 
utskrivningen. I vissa fall genomförs en samordnad individuell plan (SIP) på sjukhuset.  
 
Efter utskrivningen genomförs en SIP i hemmet. Startas upp eller utreds om insatser från 
socialtjänsten behövs. En överföring sker från hälso- och sjukvård till 
primärvård/hemsjukvård.  
 
Kommunens riktning att vård och omsorg ges i hemmet. Färre kommer till Lejonbacken. 
Ställer högre krav på att ge rätt vård i hemmet. Fokus på socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Där finns det mobila teamet för att ge vård och omsorg tryggt och säkert utifrån 
vad personen behöver i hemmet.  
 
Korttidsvistelse erbjuds främst vid:  

• Omfattande bostadsanpassning (i och ut ur bostad) 
• I livets slutskede  
• Anhörigstöd för den som annars vårdar (och är på sjukhus, semesterresa mm.) 

 
I dagsläget finns ingen korttidsvistelse för medicinska behov.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 28 Information om kommunens hyresmodell (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Yvonne Löfblad och Nina Axelsson Frensborg, utredare, 
välfärdsförvaltningen, information om kommunens hyresmodell för boende inom 
Örnsköldsviks kommun.  
 
Örnsköldsviks kommuns hyresmodell har förhandlats fram med hyresgästföreningen och 
modellen togs i bruk år 2010 med uppdatering år 2012.  
 
Hyresmodellen bygger på tre delar 

• Grundhyra – Kronor per m2 för själva lägenheten. Kopplat till byggår.  
• Gemensamhetsutrymmen - Gemensamhetsutrymmen (som är privata utrymmen för 

hyresgästerna) värderas utifrån om lägenheten är fullvärdig i sig själv eller om de 
(enligt Boverkets regler som gäller äldreboenden) gör lägenheten fullvärdig.  

• Övriga kvaliteter - Ersättning för diverse nyttigheter bruksvärderade till bostaden. 
Detta är sådant som Hovrätten behandlat och bedömt vara ett bruksvärde för denna 
typ av bostäder. Varje kvalitetsvärde är förhandlad med Hyresgästföreningen. 

 
Utöver dessa tre delar finns övriga kvaliteter som spelar in på hyresnivån:  

• Tillgång till allmänna utrymmen (inte privata). 
• God utemiljö. 
• Mycket god utemiljö. 
• Närhet till omsorgspersonal och/eller HsL-personal.  
• Närhet till aktiviteter och förströelse. 
• Hemtjänstlarm (inte ett trygghetslarm). 
• Automatlarm till Räddningstjänst. 
• Specialsäng. 

 
Örnsköldsviks kommuns hyror för boenden ligger i jämförelse med övriga kommuner i 
Sverige på en mittennivå. Nybyggnationer har högre hyror, lika så mindre lägenheter. Enligt 
lag får hyror inte subventioneras på grund av att enskilda inte får gynnas. Personer har 
möjlighet att söka bostadstillägg.  
 
En statlig utredning har genomförts i frågan och är nu på remiss, Boende på (o)lika villkor – 
merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14) 
 
Under sammanträdet framför kommunala pensionärsrådet att de ser stora skillnader på 
nivåerna på hyrorna mellan kommuner, till exempel mellan Umeå, Sundsvall och  
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§ 28 (forts.) 
 
Örnsköldsvik. Kommunala pensionärsrådet önskar till kommande sammanträde få ett 
förtydligande om dessa skillnader. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 29 Information om arbetet med medicingivare i hemsjukvård och 
hemtjänst (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar Helena Guld, Cristina Eriksson, Sanna Berglund, 
välfärdsförvaltningen, information om arbetet med medicingivare i hemsjukvård och 
hemtjänst. 
 
Örnsköldsviks kommun har ett pilotprojekt med en Hjälpmedelsautomat som hjälper till så 
att brukaren själv kan ta medicin. Det ger en ökad integritet och självständighet för 
individen. Läkemedlen är dosförpackade och vilket gör att brukaren får rätt medicin i rätt 
dos i rätt tid i större utsträckning än vad som är möjligt annars. Medicingivaren möjliggör 
distansvård och kommunikation med konstant övervakning samt support och larmsystem. 
Det här leder till att omvårdspersonalen kan lägga sin tid på andra uppgifter hos brukaren.  
 
De brukare som har möjlighet att använda sig av medicingivaren som hjälpmedel är patient 
inom hemsjukvården, är positivt inställd till att ta sina mediciner, har kognitiv och fysisk 
förmåga samt har dos-förpackade läkemedel.  
 
Det här pilotprojektet visar på att patientsäkerheten ökar, delaktighet och självständighet 
ökar hos patienten, antalet besök från vårdgivaren minskar och individanpassningen av 
planeringen ökar utifrån patientens behov. Det hjälper också till att hantera organisatoriska 
utmaningar samt klimatpåverkan.  
 
I pilotprojektet ingår 10 medicingivare under 1 år med start 1 januari 2021. Medicingivaren 
ökar inte kostnaden för den enskilde.  
 
De nackdelar som har framkommit under pilotprojektet var främst vid uppstarten då det 
förekom handhavandefel samt tekniska fel på medicingivarna som hanterades via Evondos 
support. Vidare har det också framkommit att uppstart av ny medicingivare kräver tid, men 
det tas igen av de uppräknade fördelarna. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 30 Information om Tillsammanskontrakt (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lämnar ordförande Carolina Sondell en kort information om 
aktuellt läge för Tillsammankontraktet.  
 
I Tillsammanskontraktets arbete genomförs nu tre pilotprojekt i Anundsjö, Skorped och 
Valla. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
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§ 31 Sammanträdesdagar och öppet samråd för KPR 2022 
 (Kst/2021:893) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar och öppet 
samråd för kommunala pensionärsrådet 2022.  
 
Prövning av barnets bästa 
 
Ärendet gäller fastställande av sammanträdesdagar för 2021. Beslutet bedöms inte påverka 
barn och ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av barnets bästa 
genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
 

• Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 8 november 2021 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet fastställer datum för sammanträden enligt följande: 
 
KPR 24 februari 
KPR 12 maj  
KPR 25 augusti 
KPR 24 november  
 
Kommunala pensionärsrådet fastställer datum för Öppet samråd till den 3 mars.  
- - - - - 
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§ 32 Information om kommunens arbetssätt gällande ej vaccinerad 
 personal inom vård och omsorg (Kst/2021:694) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Katarina Jensstad informerar skriftligt om 
kommunens inställning till ovaccinerade medarbetare inom vård och omsorg.  
 
Välfärdsförvaltningen har ingen egen strategi för hur vi hanterar ovaccinerade medarbetare 
inom vård och omsorg. 
 
Vi följer de rekommendationer och de regelverk som myndigheter instiftar. Det är regionen 
som ansvarar för vaccinationer och det är också dom som registrerar vaccinerade 
medborgare. Som arbetsgivare kan vi inte kräva att få veta om en medarbetare är vaccinerad 
eller ej, men vi kan alltid fråga och medarbetaren kan svara om den vill. 
 
I Örnsköldsvik har vi generellt hög vaccinationsgrad i samhället. Så är också fallet när det 
gäller vår vård- och omsorgspersonal. Ledningen har därför inte haft anledning att hantera 
frågan på annat sätt än att vi fortsätter att utbilda våra medarbetare i basala hygienrutiner 
och att vi förespråkar fortsatt skyddskläder i vårdnära arbete, samt uppmanar medarbetare 
att stanna hemma vid sjukdom samt prov ta sig. 
 
I sammanhanget ska sägas att det inte bara handlar om en person är vaccinerad eller ej för 
att smitta ska spridas vidare. Det handlar mycket om att fortsatt vidta de rutiner som 
folkhälsomyndigheten under hela pandemin förespråkat för att säkra att smitta inte sprids 
vidare. 
 
Förvaltningen har inte fått indikationer på att brukare inom äldreomsorg visat oro kring 
frågan om ovaccinerad personal, däremot har frågan påtalats i begränsad omfattning inom 
LSS verksamheten. 
 
Under sammanträdet framför kommunala pensionärsrådet att de anser att kommunens syn 
på ovaccinerades möjlighet att arbeta inom vård och omsorg inte är tillräckligt offensiv som 
den borde vara, den är alltför passiv.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  
- - - - - 
 
 


	§ 24 Godkännande av föredragningslistan (Kst/2021:864)
	§ 25 Information om planer för framtida SÄBO (Kst/2021:694)
	§ 26 Information om Nära vård (Kst/2021:694)
	§ 27 Information om biståndsbedömning, utskrivning från sjukhus  (Kst/2021:694)
	§ 28 Information om kommunens hyresmodell (Kst/2021:694)
	§ 29 Information om arbetet med medicingivare i hemsjukvård och hemtjänst (Kst/2021:694)
	§ 30 Information om Tillsammanskontrakt (Kst/2021:694)
	§ 31 Sammanträdesdagar och öppet samråd för KPR 2022  (Kst/2021:893)
	Prövning av barnets bästa
	Beslutsunderlag
	Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

	§ 32 Information om kommunens arbetssätt gällande ej vaccinerad  personal inom vård och omsorg (Kst/2021:694)

