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Under pandemin har flertalet möten ställts in, därefter några digitala. Nu träffades ordinarie 
ledamöter rent fysiskt med ersättarna digitalt. Kändes skönt.

På dagordningen fanns aktuellt från tre förvaltningar och en utredare.

Samhälle och serviceförvaltningen
Förvaltningschef Ullrika Lundgren informerade om programmet "Kvalitets- och servicenivå 
för kommunens måltider" antaget av KF dec 2019. Insatser för den enskilde ska ha god 
kvalitet och det gäller även måltider.
Beträffande undernäring hänvisade hon till socialstyrelsens "Framtidens äldreomsorg en 
-nationell kvalitetsplan". Det gäller att upptäcka, förebygga och behandla undernäring. Rådet 
informerades även om att numera är Solbringen och Bergmästaren öppnat igen för 
lunchservering för externa gäster.

Aktuellt från kommunstyrelsen
Tony Ring meddelade: Det har varit svårt att genomföra ordentliga mätningar av hur många 
personer som använder flextrafiken. Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta att bedriva 
den under hösten. Man kommer att se över möjligheterna att fortsätta därefter och 
ekonomiska diskussioner inom Region Örebro pågår. Flera ledamöter framhöll att det vore 
positivt för våra äldre om flextrafiken inte läggs ner.
Tony nämnde även den planerade Nobelbanan, en järnväg mellan Örebro och Kristinehamn.
Beträffande "Villa Strå", ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser har ett 
domstolsärende lett till att byggandet förskjuts.

Information angående arbetet med nya vård- och omsorgsplanen
Per Sandén är utredare för en vård- och omsorgsplan. Han förklarade skillnaden mellan en 
"äldreplan" och en "vård- och omsorgsplan. En äldreplan ska omfatta alla äldrepersoner och 
alla förvaltningar behöver vara delaktiga i framtagandet. I nuläget finns inget beslut om 
inrättandet av en äldreplan. En  vård- och omsorgsplan å andra sidan är en plan som 
socialnämnden ansvarar för då det gäller planering av boende för socialtjänstens brukare samt 
uppdrag och insatser.
En graf visar att andelen medborgare över 80 år kommer att öka och därmed även antalet 
brukare.

Aktuellt från Socialförvaltningen
Eva Persson berättar om en ny reform, "Nära Vård", som syftar till att vården ska komma 
närmare patienten och brukaren. Uttrycks på flera sätt, ett av dem: "Från invånare och  
patienter som passiv mottagare - till aktiv medskapare.
Invigningen av Nickkällan får dröja på grund av brist på virke.
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