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Val av justerare

Beslut
KPR beslutar att utse Inger Strandmark att justera protokollet.
§2

Information om organisation och förändringar i utbudet av
kollektivtrafik i Falu kommun

Christina Åhl, försäljningsansvarig på Dalatrafik, och Henrik Öijer, vikarierande teamledare
för trafikplaneringen på Dalatrafik, informerar om organisation, utbud och praktiska frågor
gällande kollektivtrafiken i Falu kommun. Se bifogade powerpointpresentationer.
Rådet undrar om det finns planer på att subventionera trafiken för t.ex. pensionärer. Det finns
inga beslut om detta ännu. Däremot har man tidigare testat billigare priser för ungdomar
vilket varit väldigt uppskattat och lett till en stor ökning av resandet i den gruppen.
Mats Olofsson, kollektivtrafiksamordnare på Falu kommun berättar att flextrafik,
anropsstyrda fasta turer (linje 611-614), är infört. Man bokar in sig senast 2 timmar innan man
vill resa och bussen stannar sen på de hållplatser där det finns resenärer. Idag utnyttjar 5-8
personer per dag flextrafiken. Flextrafiken är en tilläggsbeställning från kommunen och kostar
1,1 miljon kronor varje år. Flextrafiken ska utvärderas efter 3 år.
När det gäller trafiken för skolbarn skulle gemensamma start- och sluttider i skolorna inom
hela länet innebära stora besparingar.
Dalatrafik kommer gärna ut till pensionärsorganisationerna och berättar mer om hur trafiken
fungerar.
Ordförande konstaterar att det vore bra med en årlig föredragning av Dalatrafik på KPR.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§3

Information om snöröjning vintern 2018/2019

Kenneth Wåhlberg, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, informerar om hur
snöröjningen ska lösas vintern 2018/2019. De senaste åren har det varit en entreprenör med
underentreprenörer som skött snöröjningen. Den huvudentreprenör som kommunen haft de
senaste två åren har man inte varit helt nöjd med. Nu kommer kommunen själv ta över
huvudmannaskapet och upphandla lokala underentreprenörer. En ambition är att Falu
kommun ska bli bättre på att informera om snöröjningen. Informationen finns på Falu
kommuns hemsida.
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Standarden på snöröjningen ska följa samma kriterier som tidigare dvs att kollektivtrafikstråk
prioriteras liksom gång- och cykelvägar. De insatstider som gäller är att när det kommit 4 cm
snö då blir det snöröjning och snön ska vara borta inom 4 timmar. Lägre prioriterade gator,
tex villagator, snöröjs när det är 7 cm snö och snön ska vara borta inom 24 timmar. När det
gäller saltning är det preventivt. Man brukar inte salta på mindre prioriterade vägar.
Organisationen gäller för Falu tätort, Grycksbo och Danholn. Utanför tätorten är det lokala
vägföreningar som sköter snöröjningen. De får bidrag från kommunen för att göra jobbet.
Kommunen har egen personal som är ute och inspekterar. Det kommer att ske i större
omfattning än förra året.
Snön ska tippas på särskild uppsamlingsplats i Främby eftersom snön är förorenad.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§4

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

Omvårdnadsnämnden
Rose-Marie Ring, enhetschef på Risholnsgården, informerar om att stimulansmedel för
bemanningsförstärkningar kommer att finnas kvar även 2019.
Arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet på Britsarvet är i gång. Omvårdnadsförvaltningen deltar i byggmöten med bred representation där man bl.a. talar om
utformningen av rum tillsammans med en arkitekt. Det har funnits synpunkter på att det är för
små rum på andra nya boenden. Upplevelsen av rummen beror mycket på hur de är planerade.
Det känns som att utformningen blir bra på Britsarvet.
Carina Andersson, som arbetar med IT-frågor på omvårdnadsförvaltningen, informerar om
det pilotprojekt som pågår sedan 2014 med trygghetskameror. Det finns sammanlagt 44
kameror och dessa sköts av trygghetscentralen. Den boende bestämmer vilka tider man ska
vara kameraövervakad. De som har kameror är väldigt nöjda. Kameraövervakning är ett
alternativ och komplement till fysiska tillsynsbesök. Nattpatrullen åker ut om det är något
avvikande. Se bifogad powerpointpresentation.
När det gäller välfärdsteknik så är de pengar som finns, ca 1 miljon kronor, både för
funktionshindrade och äldre. Nämnden har fattat beslut om att man ska kunna låna teknisk
utrustning. Man vill även erbjuda wi-fi på vård- och omsorgsboenden.
Omvårdnadsförvaltningen kommer att kalla de personer som utsetts av
pensionärsorganisationerna till möte för att diskutera vad man ska använda pengarna till.
Justerandens signaturer
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Det finns en visningslägenhet där man kan ta del av tekniklösningar. En annons om öppet hus
fanns i tidningen den 4 december. Visning äger rum den 11 december. SPF informerar om att
man är inbokade på visningen.
När det gäller en ny brukarrevision behöver omvårdnadsförvaltningen i samråd med KPR ta
ställning till var och när en sådan ska göras.
Det finns ett stort intresse för fallförebyggande åtgärder. Omvårdnadsförvaltningen har ett
pågående projekt kring detta och man konstaterar att när det gäller hembesök finns ett
växande intresse.
Hälso- och sjukvårdsberedningen
Kjell Persson informerar om fontänhus. Man har nu bildat en styrelse där Jessica Wide är
ordförande. Pengar har sökts från Socialstyrelsen. Falu kommun har avsatt 1 miljon kronor till
fontänhus. Lokal har man inte hittat ännu.
Det är många som listar sig för sjukvård i Dalarna från bl.a. Västmanland.
När det gäller tematräffar har man sammanlagt haft över 50 stycken hittills. Kjell Persson
konstaterar att man inte ännu vet hur det blir framöver med tematräffar eftersom det är en ny
politisk ledning.
När det gäller Falu lasarett har man lyckats rekrytera till kirurgen men det saknas fortfarande
personal på vissa avdelningar på sjukhuset.
Falu vårdcentral vill ha listningsstopp eftersom det är så många som sökt dit på senare tid. Det
behöver göras något för att få personer att lista sig på andra vårdcentraler.
Pensionärsorganisationerna
Pensionärsorganisationerna, SPF och PRO, har haft möte om Seniorernas hus med anledning
av den skrivelse som man skickat in till serviceförvaltningen. Det har resulterat i att man nu
kan utnyttja Wallmanssalen för de aktiviteter som man har idag. Ännu har man dock inte
diskuterat mer djupgående hur verksamheten ska se ut i framtiden och vad man vill med
Seniorernas hus. Serviceutskottet ska ta upp diskussionen med Högskolan Dalarna.
Pensionärsorganisationerna ser gärna ett samarbete med studenterna, men tyvärr har det inte
framställts så i media.
Kommunstyrelsen
Åsa Nilser informerar om att hon kommer att sitta i serviceutskottet som 1:e vice ordförande.
Anna Hägglund tackar för tiden i KPR och omvårdnadsnämnden.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
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§5

Grundbidrag till pensionärsorganisationer 2019

Information om grundbidragsansökan har gått ut i kallelsen till mötet.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§6

Övriga frågor

PRO Korsnäs Vika vill ha en hjärtstartare i sina lokaler och undrar vem som ansvarar för och
bekostar en sådan? Stadskansliet tar reda på vad som gäller.
Nästa möte i kommunala pensionärsrådet blir preliminärt tisdag den 19 mars kl. 9.00-12.00.
Lokal meddelas senare.
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