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§ 1 Val av justerare 

Beslut 

KPR-au beslutar att utse Anders Sätterberg att justera protokollet.  
 

§ 2 Aktuellt från ordföranden 
 

Katarina Gustavsson, ordförande, tar upp frågan om Seniorernas hus och konstaterar att det är 

oklart vad som gäller. Katarina har fört en diskussion med kommunalråden. Katarina nämner 

vikten av att KPR är ett forum för gemensamma frågor som berör alla pensionärsföreningar.    

 

Anders Sätterberg berättar att när det gäller Seniorernas hus har SPF Seniorerna och PRO 

lämnat ett underlag i december förra året. Det behövs en återkoppling på det och lokalfrågan 

behöver beredas hos kommunen. SPF har haft kontakt med Joakim Storck och Veronica 

Zetterberg i ärendet.  

 

Anders föreslår vidare att det bör läggas till en punkt på dagordningen där 

pensionärsföreningarna informerar om aktuella frågor.  

 

Katarina Gustavsson konstaterar att det finns många uppfattningar om Seniorernas hus och att 

det är oklart var i processen frågan är och vad nästa steg blir.   

 

Anders Sätterberg upplyser om att Joakim Storck har sagt att det måste tas ett samlat grepp. 

SPF vill ha en återkoppling på sitt dokument. Leif Berglund, PRO, håller med om att det 

behöver göras något i frågan.  

 

Katarina Gustavsson konstaterar att hon fått bra gehör hos politikerna och att hon än en gång 

tar med sig frågan till dem. Ingveig Jacobsen föreslår att kommunalråden ska bjudas in till 

nästa möte och Katarina tycker att det är en bra idé.  

 

Katarina informerar om att hon varit i kontakt med kommunikationskontoret gällande 

förbättrad information för pensionärer på Falu kommuns hemsida.  

 

Katarina nämner även att en tillgänglighetsplan är på gång.   

 

När det gäller arbetsformerna för arbetsutskottet så föreslår Jonas Hampus att 

pensionärsföreningarnas representanter tar in synpunkter vid mötet och sen förankrar det i 

sina organisationer inför nästa möte.  

 

Vid nästa möte föreslås arbetsutskottet träffas fysiskt vilket alla tycker är en bra idé.  

 

  

Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen. Kommunalråden bjuds in till nästa möte för att 

diskutera Seniorernas hus.  
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Utdragsbestyrkande: 

 
§ 3 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 
 

Jonas Hampus, sektionschef, informerar om hur covid-19 situationen ser ut just nu samt hur 

arbetet med en ny organisation framskrider. Jonas kommer som chef att få en del nya 

medarbetare med anledning av omorganisationen.  

 

Jonas berättar om äldreomsorgslyftet. Det handlar om pengar kommunen fått från staten för 

att satsa på kompetensutveckling av medarbetare, 2,8 miljoner kronor fanns tillgängliga men 

förvaltningen kommer inte att kunna utnyttja mer än ca 1,5 miljoner kronor. En 

kompetensutvecklingsplan håller på att tas fram. 

   

Jonas redovisar hur många tomma platser som finns i vård- och omsorgsboenden. Det blir 

inflyttning på Slottet i april/maj. 

 

Annikas hemtjänst kommer att övertas av Attendo och omvårdnadsförvaltningen arbetar med 

överlåtelsen. De som har Annikas kommer att få en fråga om de nu istället vill fortsätta med 

Attendo. 

 

Hyresavtalet med Örjesbogården i Grycksbo är uppsagt. En utredning om alla turer ska göras 

och redovisas vid omvårdnadsnämndens möte i november.  

 

Många som har hjälpt till med hemhandling är de som vanligtvis arbetar på dagverksamheten. 

Det visade sig att de som fick hjälp ofta själva varit och handlat vilket fått till följd att man 

har avvecklat verksamheten. Resurserna som tidigare gick till hemhandling har nu istället 

lagts på bl.a. dagverksamheten för dementa där man upptäckt ett stort behov i pandemin.  

Dagverksamheten i Grycksbo kommer att avvecklas. Lokalerna är inte bra. Det finns 

utrymme på andra dagverksamheter där de som gått i Grycksbo kan delta. 

 

Omvårdnadsnämnden har ett överskott på 2,7 miljoner hittills i år. Hemtjänsten, vård- och 

omsorgsboenden och korttidsboenden har lägre beläggning vilket gett plus. Förvaltningen har  

även fått intäkter från Migrationsverket och fått in pengar för Coronarelaterade kostnader.  

 

Kommunfullmäktige tar beslut om planprogram för boende, där trygghetsboende ingår, och 

omvårdnadsnämnden fattar beslut om boendeplan för vård- och omsorgsboende. 

Boendeplanen kommer att skickas på remiss till pensionärsorganisationerna.   
 

Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen.  

 
§ 4 Övriga frågor 
 

Nästa möte i KPR-au blir den 3 november kl. 14.00-15.30. Det sista mötet för året blir den 2 

december kl. 13.00-15.30. 
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Utdragsbestyrkande: 

Anders Sätterberg informerar om att SPF Seniorerna Enviken Svärdsjö ska upphöra och 

uppgå i SPF Falun istället. Då blir det bara en SPF-förening i kommunen. 

 
Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen. 

 


