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§ 1 Val av justerare 

Beslut 

KPR-au beslutar att utse Robert Karlsson att justera protokollet.  
 

§ 2 Aktuellt från ordföranden 
 

Katarina Gustavsson, ordförande, och Jonas Hampus, omvårdnadsförvaltningen, ger en kort 

introduktion om Seniorernas hus.  

 

Anders Sätterberg, SPF Seniorerna Falun, informerar om att man var överens i december 

förra året om ett koncept för Seniorernas hus. Det är viktigt att komma framåt även om vi 

befinner oss i en pandemi. Man önskar feedback på vad kommunen är beredd att gå in med. 

Seniorernas hus är ett sätt att motverka ensamhet.  

 

Robert Karlsson, PRO, förtydligar att ett gemensamt koncept har kommit de senaste åren, 

tidigare var man mer inne på ett hus för aktiviteter.  

 

Ann Chrona, SKPF, konstaterar att Kulturhuset Tio14 skulle vara ett hus för alla åldrar men 

att det inte verkar aktuellt längre att etablera verksamheten där.  

 

Mats Dahlberg bekräftar att tankegångarna kring hur Kulturhuset ska användas har förändrats 

över tid. Det har inte blivit riktigt som tanken var från början men förhoppningen är att huset 

ska bli ett publikt hus framöver.  

 

Jonas Hampus förtydligar att konceptet för Seniorernas hus ska vara oberoende av lokal. 

Pandemin har gjort att arbetet har avstannat och att det ännu inte finns någon skriftlig plan.  

 

Anders Sätterberg konstaterar att Wallmanssalen har diskuterats. Från den 15 januari 2021 är 

Wallmanssalen tillgänglig för tre organisationer och där skulle man kunna ha aktiviteter.  

 

Mats Dahlberg finner att det är angeläget att ha en skriftlig plan för att kunna driva frågan i 

budgetdiskussionerna. Katarina Gustavsson och Jonas Hampus träffas för att ta fram ett utkast 

till plan som man sedan ska presentera för Mats Dahlberg.  

 

Ann Chrona undrar vad är det för aktiviteter politikerna vill se för seniorer? Vad vill man 

politiskt med målgruppen?  

 

Robert Karlsson menar att det är viktigt med en lokal och att det vore bra om aktiviteterna 

kunde ske på ett ställe. Det ger större möjligheter till samverkan mellan organisationerna. 

Tillgängligheten är viktigare än att lokalen ligger centralt.  

 

Anders Sätterberg konstaterar att det viktigaste är att omsätta konceptet i aktiviteter och att 

man använder de lokaler som finns tillgängliga. På längre sikt kan målet vara att ha en lokal 

för alla aktiviteter. 
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Utdragsbestyrkande: 

 

Mats Dahlberg konstaterar att man får utgå från läget nu men att man kan ha mer långsiktig 

plan som innefattar en gemensam lokal. Mats föreslår ett möte med Jonas Hampus och 

Katarina Gustavsson nästa vecka där man tar fram ett utkast till plan som stäms av med 

pensionärsföreningarna. Målsättningen är att en färdig plan kan antas innan jul.  

  

Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen. Målsättningen är att en plan för konceptet Seniorernas 

hus antas innan jul 2020. 

 
§ 3 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 
 

Jonas Hampus, sektionschef, informerar om arbetet med boendeplanen för äldre. 

Omvårdnadsnämnden kommer i november att lägga fram ett remissförslag som sen kommer 

att skickas till bl.a. pensionärsorganisationerna.  

 

Lustigknopp kommer att bli kvar men ändra inriktning från demensboende till boende för de 

med högt omvårdnadsbehov. De dementa som bor på Lustigknopp idag ska få erbjudande om 

att bo på Slottet istället.  

 

Robert Karlsson konstaterar att ryktena om att stänga demensboendet Örjesbogården i 

Grycksbo skapat mycket oro. 

 

Jonas Hampus redogör för de olika turerna i ärendet. Man kan konstatera att det i grunden 

handlar om en kommunikationsmiss och att det inte finns några planer på att lägga ned 

boendet. Omvårdnadsförvaltningen försöker nu hitta arbetsformer som gör att det inte kan bli 

sådana här missförstånd framöver. Ärendet kommer att behandlas vid nästa möte i 

omvårdnadsnämnden. 

 

Ann Chrona informerar om att SKPF lämnat synpunkter på omorganisationen som planeras 

inom kommunen och upphandling av omvårdnadsförvaltningens verksamhet, som delvis 

läggs ut på entreprenad. SKPF önskar återkoppling. När det gäller omorganisationen är det en 

intern kommunal fråga och vad gäller upphandlingen lovar Jonas Hampus att återkoppla.  

 

Anna Chrona undrar vidare vad som hänt men de förslag man lämnat kring åtgärder för att 

bryta isoleringen hos äldre. Jonas Hampus konstaterar att den frågan tyvärr inte hunnits med.   

 

Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen.  
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Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Aktuellt från pensionärsorganisationerna 
 

Anders Sätterberg informerar om att SPF Seniorerna Falun har sökt statsbidrag för sin egen 

verksamhet bl.a. ett samarbete med senioruniversitetet. SPF i Enviken Svärdsjö kommer inom 

kort att avvecklas och ingå i Falusektionen istället. 

 

SPF har också skickat in ett remissvar om vad som har påverkat äldrevården. Jonas Hampus 

konstaterar att kommunens revisorer kommer att titta närmare på frågan.  

 

Margareta Dunkars, SPF Seniorerna Falun, berättar att Måltidsrådet har gjort en enkät om 

matlådor. Enkäten visar att leveranserna fungerar bra och att maten smakar bra. Pensionärerna 

är nöjda.  

 

Margareta konstaterar också att det nu finns ett faktablad och en folder om demens vilket man 

har efterfrågat. Tyvärr trycks dock inte foldern upp i pappersform vilket är lite bekymmersamt 

för de som inte har tillgång till internet. Jonas Hampus konstaterar att efterfrågan på skriftligt 

material inte är stort och att de inte har några personalresurser att hantera skriftliga foldrar 

med uppdatering, tryck etc.  

 

Margareta har synpunkter på informationen på hemsidan som ser konstig ut när hon tittar. 

Katarina Gustavsson lovar att kontakta kommunikationskontoret. Det har varit återkommande 

tekniska problem med hemsidan.    

 

Margareta undrar vidare hur det är tänkt kring snöröjningen i år. Det fungerade bra förra året 

men hur ser upplägget ut för i år? Katarina Gustavsson lovar att höra med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare konstateras att cykelbanor delvis är dåligt 

underhållna bl.a. i Stenslund. Jonas Hampus tipsar om att gå in på hemsidan och göra 

felanmälan under Felanmälan väg och park.  

 

Robert Karlsson konstaterar att PRO haft en relativt liten verksamhet hittills under året med 

tanke på pandemin. Ett nytt verksamhetsförslag har presenterats för nästa år men med 

förbehåll för hur pandemin utvecklar sig. Samverkan mellan de sju lokala föreningarna har 

försvårats under året.  

 

Ann Chrona framför önskemål om att de som inte är digitala inte glöms bort. Det gäller bl.a. 

bussarna där det är svårt att betala biljetter utan att behöva göra det digitalt.  

KPA-au ger Katarina uppdraget att skriftligt skicka synpunkter till kollektivtrafiknämnden på 

Region Dalarna. Återkoppling kommer att ske så snart som möjligt.  
 

Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen.  

 
§ 5 Övriga frågor 
 

Nästa möte i KPR-au blir den 2 december kl. 13.00-15.30 digitalt. 
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Utdragsbestyrkande: 

 
Beslut  

KPR-au har tagit del av informationen. 

 


