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Upprop och presentationsrunda, val av justerare

Ordförande Katarina Gustavsson hälsar alla välkomna. Mötet inleds med en kort
presentationsrunda. Nytt för denna mandatperiod är att KPR inte har ett kommunalråd som
ordförande. Katarina Gustavsson informerar om att hon har för avsikt att de frågor som tas
upp på KPR ska läggas under ett specifikt utskott för att inte tappas bort, ordförande kommer
också att ta med KPR:s frågor till majoritetens ledningsgruppsmöten, där frågor till både
nämnder och styrelser förbereds. På dessa möten deltar alla nämnders ordföranden och
kommunalråd.
Beslut
KPR beslutar att utse Torsten Bodin att justera protokollet.
§2

Enkäten boende för äldre i Svärdsjöbygden

Gunilla Barkar och Kerstin Rockner informerar om enkäten ”Boende för äldre i
Svärdsjöbygden”, (presentationen bifogas protokollet). Enkäten har gått ut till 1321 boende i
åldern 60–85 år i ”Gamla Svärdjö kommun”. Frågorna har ställts till varje enskild person, inte
per hushåll. Cirka 800 personer har svarat, dvs 60 % av alla tillfrågade. Av dessa bor 670
personer i egen fastighet, 194 är ensamhushåll. I 400 av fastigheterna säger man att man
skulle vilja ha ett annat boende. Om denna möjlighet fanns, skulle dessa 400 fastigheter kunna
bli tillgängliga för yngre människor. Den storlek på bostad som efterfrågas mest är 2 rok, och
70 % svarar att de vill bo kvar i Svärdsjö. Slutsatsen är att det finns ett stort behov av trygga
boenden i Svärdsjöområdet. Björkhagsskolan är ett intressant alternativ som skulle lämpa sig
för ombyggnad till trygghetsboende, centralt läge med närhet till service, vårdcentral och
butiker m.m. Bo Kindström, representant för fastighetsägarna Fastighets AB Stenvalvet,
bekräftar att de är intresserade av att bygga om Björkhagsskolan till trygghetsboende. Även
byggnationer i andra delar av kommunen är intressant för Stenvalvet, kommunen välkomnas
att höra av sig om planer finns.
Skillnaden mellan seniorboende och trygghetsboende förklaras utifrån en fråga på mötet:
Seniorboende är ”vanliga” lägenheter som erbjuds till personer från 55 år.
Trygghetsboende vänder sig till personer över 65 år och ska innehålla
gemensamhetsutrymmen och erbjuda de boende aktiviteter bla. Statliga pengar finns också att
söka via Bokverket för trygghetsboenden.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§3

SPF:s trygghetsboendegrupps enkät om hur äldre vill bo

Enkäten gjordes redan 2017 och gick ut till 1600 personer, svar kom in från 500. I
sammanställningen av svaren konstaterades att 400 hushåll ville bo centralt i Falun. En
definition av vad som räknas som centralt i Falun är att det ska vara ”rullatoravstånd till stora
torget”. Behovet av trygghetsboenden är stort, så många som 170 ensamhushåll finns centralt
Justerandens signatur
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i kommunen, de flesta av dessa vill flytta till trygghetsboenden. På samma sätt som i Svärdsjö
skulle byggande av trygghetsboenden göra att hus och lägenheter blir tillgängliga för yngre.
Pensionärsorganisationerna har skrivit en insändare i tidningen om behovet och begärt svar
från politikerna; Vad tänker ni göra?
Planeringstiden vid nybyggnation är lång, pensionärsrådet uppmanar politikerna att bevaka att
mark märks ut för byggande av trygghetsboende vid upprättande av detaljplaner.
Hyreslägenheter blir ofta väldigt dyra, likaså bostadsrätter. En form som visats sig fungera bra
i andra kommuner är kooperativa hyresrätter, då går hyresgästen in med en deponiavgift som
man sen får tillbaka när man flyttar från lägenheten.
Enligt Camilla Andersson Sparring ordförande omvårdnadsnämnden och Barbro Ödlund 2:e
vice ordförande omvårdnadsnämnden, finns inga meningsskiljaktigheter politiskt, alla partier
är positiva till att bygga fler trygghetsboenden. Serviceutskottet håller i frågan och jobbar bla
med att hitta byggbara tomter. Två nya boenden är på gång i centrala Falun.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§4

Seniorernas hus

Diskussionerna hittills har mest handlat om lokaler. I dagsläget finns inget nytt att informera
om gällande lokal för ett seniorernas hus.
En idédiskussion om innehåll i verksamheten har saknats. Sektionschef Jonas Hampus
omvårdnadsförvaltningen, säger att initiativet att bjuda in till samarbete runt innehåll och
verksamhet ligger hos kommunen. Ett initiativ som pensionärsorganisationerna välkomnar.
En verksamhetsplaneringsgrupp bör bildas som kan arbeta mer konkret med planering av
innehåll och verksamhet. Pensionärsorganisationerna får i uppdrag att utse representanter till
en sådan grupp. Skicka in förslag på namn till Jonas Hampus.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§5

Brukarrevision kommunens träffpunkter

Utifrån förslag på KPR:au har en förfrågan till revisorerna gjorts om att genomföra en
brukarrevision på kommunens träffpunkter. Revisorerna åtar sig uppdraget, med början under
våren 2019. Träffpunkter finns på Britsarvsgården, Smedjan, Hosjögården, Svärdsjö och
Bjursås. Hur många enheter som ska omfattas av revisonen bestäms i samråd med
omvårdnadsförvaltningen.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
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§6

Information om hemsjukvården

Kari Jess, redogör för en utvärdering som högskolan Dalarna gjort av hemsjukvården i
Dalarna. Utgångspunkt är avtalet från 2013 och en utvärdering som gjordes 2014, som visade
på ganska stora skillnader mellan kommunerna. Chefer från både landsting och kommuner
ville ha lite mer noggranna nerslag i kommuner där hemsjukvården fungerat bra. Avesta,
Borlänge och Älvdalens kommuner valdes ut att ingå i utvärderingen.
Metoder som använts är:
Fokusgruppsintervjuer; en med personal i arbetsledande ställning och en med personal i
hemsjukvården/patientnära nivå, i varje kommun.
Enskilda intervjuer med brukare.
Workshops med en i vardera södra, mellersta och norra länsdelen, med totalt 54 deltagare.
En kort sammanfattning av resultaten i de olika kommunerna:
Avesta: Vitt skilda uppfattningar i ledningen och i den patientnära nivån. Ledningen tyckte att
det fungerade bra, medan man i den patientnära nivån upplevde att ingenting fungerade.
Borlänge: Har patientnära och tillgänglig ledning. Tittar på varje patients behov och har
jobbat mycket med en trygg hemgång. Delat upp i mindre enheter med en bra
ansvarsfördelning. En framgångsfaktor är att en läkare arbetar helt och hållet mot
hemsjukvården. Patientintervjuerna vittnar om att det här är en vård som fungerar.
Älvdalen: Arbetar på ett bra och fungerande sätt, alltid utifrån patientens bästa. Relativt stabil
personalgrupp. Sjuksköterskor har ett stort ansvar, har en tät kontakt med sjukhuset. Arbetar
på delegation av landstinget med palliativa team. Patienterna upplever hemsjukvården som
uppdaterad och trygg, upplever att hemsjukvården alltid kommer vid behov.
Det sammantagna resultatet ger en splittrad bild, men med en tydlig framgångsfaktor: Att
aldrig förlora att ha patienten i centrum.
Rapporten i sin helhet finns på Region Dalarnas hemsida.
Hemsjukvården i Falu kommun
Marie-Louise Nyström, enhetschef sektionen för hälso- och sjukvård och Joel Berglund
enhetschef kommunrehab redogör för hur hemsjukvården är organiserad och fungerar i Falu
kommun.
Hemsjukvård är till för patienter som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till
vårdcentralen (tröskelprincipen).
Inom kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter,
undersköterskor och rehabiliteringsassistent.
Ansvaret för hemsjukvård gäller hela dygnet, året runt. Hemsjukvård kan handla om
både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet för alla oavsett ålder och sjukdom och
omfattar även förskrivning av hjälpmedel. Personer som skrivs in i hemsjukvården har en
vårdplan. (Bilder från presentationen bifogas protokollet).
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
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§7

Information från kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden,
pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsberedningen i
Falun

Omvårdnadsnämnden
Camilla Andersson Sparring informerar om att Risholnsgårdens 20 nya platser invigs i april. I
Britsarvet kommer ett nytt vård- och omsorgsboende att byggas med 60 nya platser och det
planeras för en ytterligare utbyggnad av Hälsingebacken. Allt som byggs nytt ska innehålla
tillagningskök, med anställda kockar. Viktigt för trivsel och matlust att matdoft sprids i
boendet.
Hälso- och sjukvårdsberedningen, Region Dalarna
Ingen representation på dagens möte.
Pensionärsorganisationerna
SPF föreslår att de olika nämndernas ordföranden bjuds in att vara med på KPR:s möten.
Mötet ställer sig positiv till förslaget och att det på KPR: au då ska bestämmas vilken
ordförande som bjuds in till nästa möte så att organisationerna hinner förbereda relevanta
frågor.
Problem med färdtjänst förseningar, en ständigt återkommande fråga som tagits upp under
många år, men inget händer. Uppmaning till alla att vid varje resa som inte är lyckad skicka in
ett klagomål till Dalatrafik.
Ett nytt reglemente för färdtjänst har tagits fram som nu är ute på remiss. Förfrågan om
besvarande har gått till omvårdnadsnämnden och socialnämnden.
PRO Korsnäs-Vika saknar fortfarande en hjärtstartare i lokalen i Hosjö. Kopparstaden äger
lokalen, så ansvaret torde ligga på dom att se till att en hjärtstartare köps in. Ordförande tar
med sig frågan.
Kommunstyrelsen
Ingen särskild information.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§8

Övriga frågor

Redovisning av satsningen på välfärdsteknik efterfrågas. Jonas Hampus återkommer i frågan.
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