
 
Falu kommun  

Kommunala pensionärsrådet 
 

 Sammanträdesdatum 

  2015-12-09 

    
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Leif Berglund, PRO 

Justeringens plats och dag  

Justerade paragrafer 32-42 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

…………………………………………………………  
Beatrice Fernros 

 
Ordförande 

 

…………………………………………………………  
Anna Hägglund 

 

Justerande 

 

…………………………………………………………  

Leif Berglund 

  

Plats och 
tid 

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:30 – 12:00                                                    

Närvarande 
ledamöter 
och 
ersättare 

Anna Hägglund 

Margareta Dunkars 

Gunnar Trued 

Elisabet Ottervald 

Ulla Björling 

Ingrid Colberg 

Ingrid Melin 

Torsten Bodin 

Gunilla Sjödin 

Anita Bramback 

 

Ordförande 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun  

SPF Seniorerna Falun  

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

SKPF avd 6  

SKPF avd 6  

SKPF avd 6  

 

Leif Berglund 

Karin Jacobsson 

Matts Brusén  

Marianne Östberg 

Barbro Gustafsson 

Ulla Murman  

Marie Jansson 

Håkan Sahlander 

Kjell Persson 

Lars Broman 

 

PRO Falun 

PRO Falun 

PRO Svärdsjö  

PRO Svärdsjö  

PRO Sågmyra 

PRO Sågmyra 

PRO Grycksbo 

PRO Korsnäs/Vika 

Landstinget  

Utsedd av kommunstyrelsen  

 

 

     

Övriga 
närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Joelson, omvårdnadschef  

Eva Grönlund, verksamhetsutvecklare 

Kristina Knutsson Sjölund, enhetschef för rehab §39 

Daniel Löf, sjukgymnast § 39 

Maria Björklund, fysioterapeut § 39 

Beatrice Fernros, sekreterare 

   



 2 (8) 

Falu kommun  

Kommunala pensionärsrådet 
 

 Sammanträdesdatum 

  2015-12-09 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

§ 32  Val av justerare ............................................................................................................... 3 

§ 33 Ansökan om grundbidrag ............................................................................................... 3 

§ 34 Information av IT-samordnare Carina Andersson om teknik i vården .......................... 3 

§ 35 Beslut om inom vilken enhet nästa brukarrevision ska genomföras .............................. 4 

§ 36 Beslut om sammanträdesplan för 2016 .......................................................................... 4 

§ 37 Synpunkter på Britsarvsgårdens framtid ........................................................................ 5 

§ 38 Information om SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i 

tillgänglighetssmarta boendemiljöer .............................................................................. 5 

§ 39 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? ............................................ 5 

§ 40 Information från pensionärsorganisationerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun ................................................................ 6 

§ 41  Anmälningar till KPR ..................................................................................................... 8 

§ 42 Övrigt ............................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 (8) 

Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2015-12-09 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32  Val av justerare 

 

Beslut 

KPR beslutar att utse Leif Berglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 33 Ansökan om grundbidrag 

Sekreterare Beatrice Fernros påminner om att ansökan om grundbidrag ska vara 

omvårdnadsförvaltningen tillhanda senast den 31 januari.  

 

Vidare informerar hon om att omvårdnadsnämnden den 16 december 2016 kommer ta beslut i 

frågan om att flytta över tre stiftelser med inriktning äldre från socialförvaltningen till 

omvårdnadsförvaltningen. I november 2015 fattade socialförvaltningen beslut om flytta över 

de tre stiftelserna. En överflytt av stiftelserna innebär att det är omvårdnadsförvaltningen som 

från och med januari 2016 kommer att behandla ansökningar om medel till grupper/enheter 

till exempel i form av grundbidrag till pensionärsorganisationer. I och med flytten hoppas 

man på att göra det mer känt ute bland organisationerna att det går att ansöka om medel för 

trivselhöjande aktiviteter etcetera. Enskilda äldre personer får fortsätta ansöka om medel från 

fonder och stiftelser som socialförvaltningen förvaltar.  

 

Omvårdnadsförvaltningen kommer även att föreslå omvårdnadsnämnden att fatta beslut om 

att ändra det kriterium som ligger till grund för storleken på grundbidraget. Ändringen består i 

att ändra tidpunkten för antal medlemmar från den 1 juli föregående år till 1 januari för det år 

som ansökan avser.  

 

Beslut 

 KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 34 Information av IT-samordnare Carina Andersson om teknik i vården 

Punkten utgår från dagens sammanträde då Carina Andersson blivit förhindrad att närvara. 

 

 Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet.  
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Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Beslut om inom vilken enhet nästa brukarrevision ska genomföras  

I enlighet med beslutet som fattades på Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 8 

september 2015 föreslås att nästkommande revision av revisorerna Elisabet Ottervald, Birgitta 

Lindberg och Anette Kruse ska genomföras på vård- och omsorgsboendet Skoghem i 

Grycksbo. Förvaltningschef Pia Joelson tar kontakt med aktuella revisorer genom Elisabet 

Ottervald för detaljer kring uppdraget. 

 

Beslut 

KPR beslutar att nästkommande revision ska genomföras på enheten Skoghem. 

 

 

 
Sänds till  

Revisorerna Elisabeth Ottervald, Birgitta Lindberg och Anette Kruse 

Enhetschef för Skoghem 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Beslut om sammanträdesplan för 2016  

KPR:s sammanträden kommer att äga rum följande tisdagar: 
 

 2016-03-22  09:00-12:00 

 2016-06-07  09:00-12:00 

 2016-09-27  09:00-12:00 

 2016-12-06  09:00-12:00 

 

KPR AU:s sammanträden kommer att äga rum följande tisdagar: 
 

 2016-02-16  09:00-10:30 

 2016-05-03  09:00-10:30 

 2016-08-30  09:00-10:30 

 2016-11-01  09:00-10:30 

Beslut 

KPR beslutar anta ovanstående sammanträdesplan. 

§ 37 Synpunkter på Britsarvsgårdens framtid  

Förvaltningschefen Pia Joelson ställer en öppen fråga om vad man kan använda Britsarvsgården 

till för att bäst bemöta de behov som finns och ta till vara de möjligheter som Britsarvsgårdens 

lokaler kan ge. Omvårdnadsförvaltningen hyr idag flera lokaler på Britsarvsgården. Pia Joelson 

föreslår att en arbetsgrupp ges i uppgift att se över frågan och att KPR ska vara representerad i 

gruppen. Karin Jacobsson och Margareta Dunkars anmäler sitt intresse för att delta i gruppen. 

 

Beslut 

KPR beslutar att utse Karin Jacobsson och Margareta Dunkars att ingå i arbetsgruppen om 

Britsarvsgårdens framtid. 

§ 38 Information om SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i – Bygg för 
gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer  

Sekreterare Beatrice Fernros visar en film från presskonferensen där utredaren Ewa 

Samuelsson lämnade över sitt betänkande SOU 2015:85 till bostadsminister Mehmet Kaplan. 

Filmen och utredningen i sin helhet återfinns på www.regeringen.se. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 39 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? 

Enhetschef för rehabilitering Kristina Knutsson Sjölund redogör för hur man kan se på 

gränsdragningar å ena sidan och möjligheter att utveckla samverkan mellan olika aktörer å 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

andra sidan. Vidare tar hon upp hur viktigt det är med sociala stödstrukturer för individens 

karriär över till ett mer fysiskt aktivt liv och hur man stödjer en utveckling i den riktningen. 

 

Sjukgymnast Daniel Löf och fysioterapeut Maria Björklund redogör för begreppen friskvård 

och rehabilitering. Vidare informerar de tillsammans med Leif Berglund, PRO, om arbetet 

med brand- och fallprevention.  Det finns en checklist för brand- och fallprevention som nu 

har kommit från trycket och två utbildningstillfällen har genomförts. Leif Berglund uppmanar 

de närvarande från pensionärsorganisationerna att sprida checklistan och genomföra egna 

aktiviteter riktade till äldre för att nå ut med arbetet att förebygga brand och fallolyckor. 

Slutligen redogörs det för projektrapporten som är ett resultat av det försök med balans- och 

styrkegrupp som pågått på Britsarvsgården under tio veckor i början av 2015. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet.  

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

Under arbetsutskottet den 3 november 2015 uppkom en fråga om riktlinjer för bemanning för 

enheter som vårdar personer med demenssjukdom trätt ikraft. Omvårdnadschef Pia Joelson 

berättar att så inte är fallet då arbetet med koppling denna utredning blivit förlängt.  

 

Ingrid Melin, SPF, är med i en arbetsgrupp rörande teknik i vården. Införandet av hjälpmedlet 

fjärrtillsyn har fallit väl ut. Fjärrtillsyn är en kamera som slås på av personalen på av brukaren 

bestämda tider som ett alternativ till fysiska besök nattetid. Det finns även nya tekniker för 

kommunikation. Tanken med det tekniska hjälpmedlet Skype på hjul, även kallad giraffen, är 

att den ska vara aktiv på tider som kunden själv väljer samt att den ska vara ett komplement 

till fysiska besök. Med giraffen kan brukare och personal samtala med varandra och kameran 

gör det möjligt för personalen att på distans kontrollera att brukaren till exempel tagit sin 

medicin. 

 

Gunnar Trued, SPF, informerar om att SPF Seniorerna Falun skrivit en insändare till Falu 

Kuriren med rubriken ”Behandla oss som hästar” som handlar om äldres möjlighet till ett 

boende i gemenskap. I artikeln redogörs för de bestämmelser som finns för skötsel av hästar 

och av dem framgår bland annat att en häst ska stallas upp så att de har möjlighet till fysisk 

kontakt med andra hästar. Artikeln avslutas med att människor har samma behov som hästar.  

 

Eva Grönlund, verksamhetsutvecklare, redogör för Falu kommuns arbete med anhörigstöd. 

Sedan den 1 juli 2009 är kommunen skyldig att ge anhörigstöd. Sedan ett och ett halvt år 

tillbaka så har omvårdnadsförvaltningen ingen anhörigstödjare utan stödet är fördelat på flera 

tjänstemän. Kommunen ger anhörigstöd genom att erbjuda avgiftsfri anhörigavlösning 10 

timmar per månad genom biståndsbeslut. Fler timmar kan beviljas och då ingår de i 

hemtjänsttaxan. Biståndshandläggarna kan även bevilja växelvård och dagverksamhet. Det 

finns träffpunkter på Smedjan, Britsarvsgården, Svärdjö, Hosjögården samt Sandtäktsgården. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Program för de aktiviteter som erbjuds finns att läsa på Falu kommuns hemsida 

www.falun.se. Eva visar även hur ett anhörigvårdarkort ser ut. Det är ett kort som 

anhörigstödjare bär med information om vem denne är anhörigstödjare åt. Om det skulle 

hända anhörigstödjaren något fungerar kortet som en säkerhet för brukaren som kanske inte 

kan lämnas ensam längre stunder. 
 

Hemtjänsten har en brukartelefon som anhöriga kan ringa på mellan 08:00-21:00.  Varje 

hemtjänstgrupp har eget nummer. Det finns en referensgrupp för anhörigstöd som träffas en 

gång i månaden. Brukarna och anhöriga kan även få kompletterande hjälp med hjälp av 

tekniska hjälpmedel såsom fjärrtillsyn och larm. På Falu kommuns hemsida www.falun.se 

finns slutligen en anhörigportal.  
 

All personal inom omvårdnadsförvaltningen arbetar för att stödja och ha ett gott samarbete 

med anhörigstödjare.  

 Anhöriga ska känna sig trygga med vården som ges. 

 Anhöriga ska bemötas med respekt, vänlighet och intresse. 

 Anhöriga ska få kunskap om sjukdom och funktionsnedsättning. 

 Anhöriga ska ha inflytande över hur insatser utformas och ges. 

 Anhöriga ska bli informerade över om det går och i informationsöverföringen spelar 

kontaktpersonen en stor roll. 

 Anhöriga ska ses som en egen individ med behov av eget stöd. 

 Anhöriga ska lyssnas på som en expertresurs. 

 Lyhördhet ska råda för olika behov som kan ändras över tid.  
 

Ordförande Anna Hägglund frågar hur KPR vill vara delaktiga i det kommande arbetet med 

nytt vård- och omsorgsboende. Det föreslås att arbetsutskottet utgör en referensgrupp i det 

kommande arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende. Anna Hägglund föreslår att KPR 

erbjuds ett studiebesök på det nya boendet som håller på att färdigställas i Hälsinggården. 
 

Kjell Persson, Landstinget Dalarna, informerar om att primärvårdsjouren är flyttad till 

Tiskens vårdcentral som man kommer i kontakt med via 1177 som även bokar in tider. Han 

redogör även för nuläget med antal patienter som listat sig på de olika vårdcentralerna i 

Dalarna. Idag finns inte särskilt många hyrläkare kvar i Landstinget Dalarna. Landstinget 

Dalarna ska minska antalet vårdplatser med 50 stycken. Jämfört med andra landsting har 

Landstinget Dalarna ändock förhållandevis många vårdplatser. Från och med februari 2016 

kommer Landstinget Dalarna inte erbjuda någon rehabilitering i varmvatten. Diskussioner 

pågår dock fortfarande.  
 

I protokollet från KPR au:s sammanträde den 3 november 2015 nämndes även Bjursåsbadet 

som är i kommunal regi. Enligt Sonil Hansson, Falu kommun, finns inga planer på att sluta 

fortsätta värma upp den bassängen. Kommunen söker i rådande stund efter en 

vattengymnastikinstruktör för motion, men det finns inga planer på att starta upp någon 

rehabiliterande verksamhet där.      

 

 

 

 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
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 Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet och beslutar att arbetsutskottet ska utgöra 

referensgrupp i det kommande arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet. 

§ 41  Anmälningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

- Protokoll från KHR 2015-08-26 

- Protokoll från KPR/au 2015-11-03 

Beslut 

KPR antecknar anmälningarna till protokollet. 

§ 42 Övrigt 

Gunnar Trued, SPF, ställer en fråga om vad som kommer att hända med Smedjan när det 

upphör vara ett vård- och omsorgboende. Det senaste förslaget men kanske inte det sista är att 

det kommer att göras om till trygghetsboende. 

 

Gunnar Trued, SPF, meddelar att han lämnar uppdraget som ordförande för SPF samt vice 

ordförande för KPR från och med 2016. Han kommer heller inte representera SPF i 

kommunala pensionärsrådet framöver. 

 

Karin Jacobsson, PRO, undrar varför representanter från KPR inte deltar i upphandlingarna av 

ett hemtjänstområde och ett vård- och omsorgsboende som pågår i dagsläget. 

Omvårdnadsnämnden fattade den 26 augusti 2015 beslut om att upphandla dels vård- och 

omsorgsboendet Korsnäsgården och dels hemtjänstområdet Tisken Väst enligt lagen om 

offentlig upphandling som en besparingsåtgärd. Ett annat förfarande har valts jämfört med 

föregående upphandling rörande Daljunkaregården då det var av stor vikt att ett 

tilldelningsbeslut kunde fattas så snabbt som möjligt med hänsyn till förvaltningens ekonomi. 

 

Karin Jacobsson, PRO, ställer en fråga om kommunen höjt avgiftstaket för kostnad för 

hemtjänst och dagverksamhet. Ordförande Anna Hägglund berättar att omvårdnadsnämnden 

beslutade att lämna förslag till kommunstyrelsen om att höja avgiftstaket vid sitt sammanträde 

den 23 september 2015. Enligt nämndens förslag ska detta ske under förutsättning av att 

riksdagen följer regeringens förslag i budgeten om att höja avgiftstaket. 
 

Ordförande tackade av vice ordförande Gunnar Trued och sekreterare Beatrice Fernros som 

avslutar sina uppdrag vid årsskiftet. 
 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

 


