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Information om resultatrapport Kommunens kvalitet i korthet

Per Eriksson informerar om Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) som är en årligen
återkommande undersökning som samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
KKIK möjliggör jämförelser med medverkande kommuner och med sig själv över tid.
Undersökningen består av ett 40-tal mått som ska belysa kommunens arbete utifrån följande
fem perspektiv:


Tillgänglighet



Trygghet



Information och dialog



Effektivitet



Samhällsutveckling

SKL rekommenderar att informationen som kommer fram av undersökningen används för
ledning, styrning samt som underlag till information och dialog med medborgarna.
Controller Per Eriksson redogör för resultatet 2013 och svarar på frågor.

Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet
§7

Upphandling av nytt vård- och omsorgsboende

I mars 2014 öppnade Kårebacken sina portar. Innan dess skickades det första
förfrågningsunderlaget till nästa vård- och omsorgsboende ut som ska byggas.
Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med Lyngdals kommun arbetat fram ett
förfrågningsunderlag inom ramen för InnoBuild-projektet. Utifrån det särskilt utarbetade
funktionsprogrammet och gränssnittsbeskrivningen, har arkitekter efterfrågats som kan
visualisera och konkretisera framtidens vård- och omsorgsboende. Förhoppningen är att
grundarbetet till det nya boendet i Hälsinggården ska starta sen höst 2014.
Ordförande och Mats Dahlström informerar och svarar på frågor.

Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet.

Justerandens signatur
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Upphandling av verksamhet Daljunkaregården

Nuvarande avtal med Temabo löper ut den sista april 2015. Omvårdnadsnämnden har den 26
mars 2014 beslutat att Daljunkaregården ska fortsätta att konkurrensutsättas och gett
omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av verksamhet vid
Daljunkaregården för tilldelningsbeslut i omvårdnadsnämnden senast december 2014.
Omvårdnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och skickat ut en beställning av konsulthjälp
för vissa delar såsom distribution av förfrågningsunderlag, upplysningar, information,
anbudsöppning och kvalificeringsfas. Det finns fastställda kvalitetskriterier som kommer att
ligga till grund för förfrågningsunderlaget. Falu kommun har för avsikt att utgå ifrån den
modell som Stockholm stad använt sig av och fått pris för, men den kommer att modifieras
för att passa Falun. Anhörigperspektivet kommer att vävas in. Det kommer att vara ett fast
pris så det kommer att vara kvaliteteten som är avgörande när det kommer till vem som har
det vinnande anbudet. Enligt prognos kommer omvårdnadsnämnden fatta ett tilldelningsbeslut
den 3 december 2014.
Ett önskemål är att fem ledamöter från KPR utses att vara med på samtliga föredragningar
som kommer att äga rum i slutet av september till i början av oktober. Nämnden kommer
även att bidra med fem representanter.

Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet.
§9

Information om hjälpmedel från medicinskt ansvarig för rehabilitering

När ett behov av hjälpmedel uppstår ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral. De i
sin tur kan berätta om hjälpmedlet man söker är egenansvar eller om hjälpmedel kan
förskrivas. Hjälpmedel som är egenansvar kan köpas på LD hjälpmedel i Borlänge,
Hjälpmedelsbutiken på Falu lasarett eller på apotek. Innan ett hjälpmedel kan förskrivas
måste en behovsbedömning göras. Bedömningen görs av sjukgymnast eller arbetsterapeut i
regel på vårdcentralen. Om man saknar förmåga att ta sig till vårdcentralen sker bedömningen
i hemmet. Det är endast de hjälpmedel som inte är egenansvar och som man bedöms vara i
behov av som kan förskrivas. Det kostar 150 kronor per hjälpmedelsförskrivning. Bedöms
man inte ha behov av till exempel en rollator kan man ändå köpa en sådan själv, men då tar
varken kommunen eller Landstinget ansvar för den. För förskrivning i hemmet ringer man till
kommunrehab inom hemsjukvård 023-832 20. Det finns mycket bra information på 1177.se.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) informerar och svarar på frågor.

Justerandens signaturer
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Hjälpmedelsnämnden har rekommenderat att alla kommuner ska ha en syn- och
hörselkonsulent och därför undrar ordförande hur angeläget KPRs medlemmar tycker att det
är tillsätta en sådan i Falu kommun. Ordförande får inget direkt svar på frågan.

Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet.
§ 10

Information från pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden i Falun

Jan Berglund (PRO Korsnäs/Vika) tar upp frågan om bemanningen på våra vård- och
omsorgsboenden. När det är dementa personer som har stora hjälpbehov så är det är svårt att
tillgodose behoven på så få personal, men påpekar även att personal kostar pengar. Jan vill
hålla frågan levande. Ordförande informerar om att det är en ny chef på Korsnäsgården och
att det är en ledningsfråga. Det finns inget nyckeltal för hur mycket personal det ska finnas
per boende.
Mats Dahlström (C) från kommunstyrelsen informerar om att det är som mest kaotiskt just nu
trafikmässigt i centrum då bygget av södra centrum är som mest intensivt. Falu kommun ökar
med 200 personer per år. Det byggs för lite i förhållande till efterfrågan. Det finns nu fyra
förslag; att bygga på gamla postenparkeringen, en del av Tiskenparkeringen, godsintaget till
Åhlenshuset och att bygga på Åhlenshuset med ett par våningar. Idag finns det två
parkeringar som är gratis och om Tiskenparkeringen ska bebyggas så är det inte klart att
platserna där kommer att fortsätta vara gratis. Det finns ett förslag att busslinjerna ska dras
mer rakt vilket drabbar bland annat Vika. Man har rätt att beställa taxi fram till bussen.
Omorganisation i Falu kommun pågår, miljö- och samhällsbyggnadskontoret kommer att
innehålla trafik, miljö och stadsbyggnad och fritid kommer att slås ihop med kultur- och
ungdomsförvaltningen. Mats bjuder in till en diskussion om hur äldreomsorgen ska se ut
framledes. Nu säljs det biljetter till VM som startar den 18 februari 2015. Prognosen är att det
kommer att 200 000 besökare, vilket kommer att märkas. Är det någon som har rum att hyra
ut så välkomnas det. Lägenheterna vid Norra Järnvägsgatan blev lite dyrare än väntat men de
är till största delen uthyrda idag. De lägenheter som man bygger vid regementet kommer att
ha lägre hyra.
Kjell Persson från hälso- och sjukvårdsberedningen informerar om landstingsfullmäktige
måndag och tisdag. En informationsbroschyr om förändringar för kundlistning på
vårdcentralerna delas ut under mötet och gås igenom. Det finns ett avtal mellan Västmanland
och Dalarna som har utökats så att alla som bor i dessa två län får välja var man ska vara
listad. Från och med årsskiftet kommer det bli fritt att lista sig på vilken vårdcentral som helst
i riket.
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Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet

§ 11

Detaljplan Korsnäsgården mm vid Ramvägen

Stadsbyggnadskontoret har på remiss skickat inbjudan till samråd om förändrad detaljplan
gällande markanvändning för området Korsnäsgården mm vid Ramvägen till omvårdnadsnämnden.
Remissen skulle vara besvarad 13 maj 2014 och det innebar att synpunkter inte kunde
inhämtas inom ramen för KPR:s planerade möten och därför har KPRs arbetsutskott beretts
möjlighet att yttra sig över förslaget. SPRF har skriftligen svarat att de inte har någonting att
erinra och SPF Falubygden och PRO har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter
i ärendet.
Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet.
§ 12

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

Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet.
§ 13

Övriga frågor

Ordförande informerar om bemanningen på Korsnäsgården. Se under paragraf 10.
Justerandens signaturer
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Eva Busk, enhetschef på Kårebacken, har sammanställt en lista på saker som inte fungerade
vid inflytt och som man kommer att dra lärdom av till nästa boende. Till exempel skulle
utemiljön varit klar vid inflytt då det är omöjligt att köra rullstol på grus och elementen sitter i
taket vilket gör att det är svårt att reglera värmen.
Gunnar Trued (SPF Falubygden) föreslår att protokollet från senaste mötet skickas ut direkt
efter att det är justerat och inte i samband med nästa kallelse.
Ingrid Melin (SPF Falubygden) är med i en arbetsgrupp rörande fjärrtillsyn. Det är ett
pilotprojekt som pågår just nu. Fjärrtillsyn innebär att istället för att personalen fysiskt
besöker kunden nattetid så tittas kunden till genom en kamera som sitter fast på sängen och
slås på under vissa förutbestämda tidpunkter. En fördel med detta är att kunden inte väcks om
denne sover. Kameror monteras endast in om samtycke från kund finns. Hittills har det varit
positiv respons från kunder anhöriga och personal.
Beslut
KPR beslutar
att ta informationen till protokollet
att samtliga protokoll ska skickas ut direkt efter justering
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