
 
  

Kommunala pensionärsrådet 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-11 

    
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera XX 

Justeringens plats och dag  

Justerade paragrafer 1-5 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

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

 
Ordförande 

 

…………………………………………………………  
Christer Falk 

 
Justerande 

 

…………………………………………………………  
XX 

   

 

 

  

 

Plats och 
tid 

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 – 11:30                                                    

Närvarande 
ledamöter 
och 
ersättare 

Christer Falk 

Göran Lindholm 

Leif Berglund 

Jan Berglund 

Sixten Andersson 

Hans Lindé 

Erik Larsson 

XX 

XX 

Gudrun Eriksson 

Elisabet Ottervald 

Torsten Bodin 

Gunnar Trued 

Ingrid Colberg 

 

Ordförande 

PRO, vice ordf. 

PRO,Falun 

PRO Korsnäs/Vika 

PRO Enviken 

PRO Korsnäs/Vika 

PRO 

SKPF 

PRO Grycksbo 

SPF Falubygden 

SPF Falubygden 

SKPF Falun  

SPF Falubygden 

SPF Falubygden 

 

 

Sven Carlsson 

Rolf Stenberg 

Gunilla Sjödin 

Karin Rissveds Bohlin 

Anders Pettersson 

Matts Brusén 

XX 

Ulla Murman  

Ulla Björling 

Ingrid Melin 

Sven-Erik Bertell 

Urban Björn 

Jan-Erik Backlund  

 

 

SPF Falubygden 

SPRF klubb avd 88 Falun 

SKPF avd 6 

SPF Svärdsjöbygden  

SPRF Falun 

PRO  

PRO Svärdsjö 

PRO Sågmyra/Bjursås 

SKPF avd 6 

SPF Falubygden 

PRO 

SPF  

SKPF avd 6 

 

     

Övriga 
närvarande 

Beatrice Fernros, sekreterare  

Eva Grönlund, projektledare 

Eva Lönn Halvarsson, projektledare 
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Kommunala pensionärsrådet 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-03 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 

 

§ 1 Information om värdegrund och värdighetsgarantier 

§ 2 Information om omvårdnadsnämndens arbete rörande våld i nära relationer 

§ 3 Information från pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och hälso- och    

sjukvårdberedningen 

§ 4 Delgivningar 

§ 5 Övriga frågor 
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Kommunala pensionärsrådet 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-03 
 

    
 

Justerandens signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Information om värdegrund och värdighetsgarantier 

Eva Grönlund informerar om att omvårdnadsnämnden har ett tema för varje år. 2014 års tema 

är värdegrund och värdighetsgarantier. Temat för 2013 var detsamma. Det finns en nationell 

värdegrund som grundar sig i att alla ska ha ett värdigt liv och möjlighet att känna 

välbefinnande. Falu kommun har en egen värdegrund, den så kallade blomman, som 

harmoniserar med den nationella.  

Falun har sökt och fått pengar för att arbeta med värdighetsgarantierna.  

Från och med 2013 gäller följande värdighetsgarantier: 

 Inflytande och självbestämmande, det vill säga brukarinflytande 

 Gott bemötande, respekt och integritet 

 Trygghet och kontinuitet 

 

År 2014 tillkom även följande värdighetsgarantier: 

 Genomförandeplan med kundens behov och önskemål 

 Avgiftsfri avlösning upp till tio timmar per månad 

 Måltider; kunden val vad, hur och när måltiden ska intas ska vara styrande för 

planeringen 

 Planerad växelvård; om kunden vill till samma boende varje gång ska detta vara 

vägledande för planeringen 

 

Eva Grönlund svarar på frågor. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 
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Kommunala pensionärsrådet 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-03 

    
 

Justerandens signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Omvårdnadsnämndens arbete rörande våld i nära relationer 

 

Eva Lönn Halvarsson informerar om projektet våld i nära relationer. Handlingsplanen för 

omvårdnadsnämndens arbete mot våld i nära relationer är tagen av nämnden i december 2013 

och gäller för perioden 2014 - 2016. I planen framgår det vem som är ansvarig och hur viktig 

utbildning är i sammanhanget. Alla handläggare måste ha ämnesspecifik utbildning så att de 

vet vad de ska titta efter vid hembesök så att personer som far illa kan hjälpas. All personal 

ska våga ställa frågan om hur det är och lyssna/agera på svaret. Personalen kan inte göra en 

polisanmälan i de allra flesta fall, men kan stärka den utsatte att våga göra det själv. 

Personalen kan även hjälpa till att se till att utomstående tar över omvårdnaden om den utsatte 

vill det. Våld behöver inte vara misshandel utan kan även vara förskingring, nedsättande ord, 

inte tillräckligt med vård och isolering.  

 

En handbok med rutiner om arbetsätt och aktuella telefonnummer är under utformning. 

Nyckelpersoner som är ansvariga för att arbetet med detta arbete fortlöper kommer att finnas i 

varje grupp. Tanken är att det ska göras uppföljningar och insatser ska analysera för att se vad 

som ger resultat.  

 

Eva Lönn Halvarsson svarar på frågor.   

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta  informationen till protokollet. 

§ 3 Information från pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden 

Margareta Dunkars (representant i kostrådet) efterlyser fler som är intresserade att vara med i 

kostrådet. Gunilla Sjödin och Marianne Östberg anmäler intresse. Margareta informerar om 

att man kan äta i skolans matsalar för 45 kronor. Bistånd måste ansökas för detta.  

 

Anders Petterson (SPRF) informerar om att Mora kommun har en broschyr med samlade 

aktiviteter och föreslår att Falun borde göra en liknande trycksak. 

 

Då Mats Dahlström (C) och Kjell Persson inte kunde närvara vid sammanträdet uteblir 

informationen från kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsberedningen.. 

 

 Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet. 
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Kommunala pensionärsrådet 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-03 

    
 

Justerandens signatur 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Delgivningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

-Protokoll från KPR/au 2014-02-12 

-Protokoll från KHR/au 2014-02-12 

-Protokoll från KPR 2013-12-02 

-Detaljplan Herrhagsgården vid Herrhagsvägen 

-Detaljplan Britsarvsskolan 

 

Ordförande informerar om att kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har fått inbjudan att 

lämna synpunkter på detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen samt detaljplan för 

Britsarvsskolan. Synpunkterna för de båda detaljplanerna har delgetts stadsbyggnadskontoret, 

se protokoll från KPR au 2014-02-12.  

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet.  

§ 5 Övriga frågor 

Nytt från och med 2014 är att deltagarna själva fyller i blanketten reseräkning om ersättning 

önskas för resor och parkering i samband med KPRs sammanträden. Ersättning kan fås för 

resor med bil (endast chaufför) och buss om sträckan mellan bostaden och 

sammanträdeslokalen överstiger tre kilometer enkel resa. Ersättning kan även fås för 

parkering. Kvitto som bestyrker bussresa och parkering måste lämnas in för att ersättning ska 

betalas ut. Ersättning betalas ut en gång per år i början av året för föregående år. 

 

Trafik- och fritidsförvaltningen genom ordförande informerar om det inte finns något i lagen 

om hur man ska bete sig i trafiken om man är gående och vill ta sig fram på gång- och 

cykelbanor. Rekommendationen är att man håller sig till vänster. 

 

Kårebacken har öppet hus den 12 mars klockan 11:00-13:00. Invigning kommer förmodligen 

ske 11 april. Boendet kommer att vara inriktad på demens. Nästkommande boende som 

planeras kommer byggas i Hälsinggården. Boendet kommer att ha 32 platser. 2016 planeras 

det att byggas ett boende med 32-48 platser i Britsarvet. Hosjögården planeras att bli ett 

trygghetsboende. Tanken är att det ska bli ett nytt trygghetsboende per år. 

 

En fråga om vad som kommer att hända med Hedstugan och de offentliga toaletterna i 

Svärdsjö kom upp. Ordförande hänvisar till skolförvaltningen för att få svar på den frågan. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet  


