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Kommunala pensionärsrådet 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Information om upphandling av verksamhet Daljunkaregården och 
presentation av representanter 

Anbuden är nu öppnade och alla företag som skickat in anbud uppfyller minimikraven. Fem 

tjänstmän kommer nu att läsa in sig på anbuden och göra en bedömning utifrån det skriftliga 

materialet. Under vecka 41 kommer företagen att presentera sina anbud muntligt. Under dessa 

presentationer kommer förutom de fem tjänstemännen även representanter från nämnden, 

kommunala pensionärsrådet, facket samt kvalitetsrådet att delta. De fem som kommer att 

representera kommunala pensionärsrådet är Ingrid Melin och Sven Carlsson från SPF och 

Göran Lindholm, Marianne Östberg och Anders Werner från PRO. Frågan om hur många 

anbud inkommit kom upp. Då detta är sekretessbelagt kunde information om detta inte 

lämnas. Mer detaljerad information kommer att skickas ut via e-post till dessa fem 

representanter. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 

 

§ 15 Information om uppföljning av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier 

I syfte att kontrollera efterlevnaden av omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier skickades under våren 

2014 en enkät ut till nämndens alla utförare. Resultatet av egenkontrollen visar att utförarna bedömer 

att de till allra största del uppfyller kraven. Nya identifierade förbättringsområden är möjligheten att 

skapa tvärprofessionella ledningsgrupper inom vård- och omsorgsboende samt hur man inom ordinärt 

boende utför uppdraget att besvara larm mellan klockan 06:00-22:30. Positivt är att alla kunder har 

minst en utsedd ansvarig kontaktperson och att alla enheter upplever att värdighetsgarantierna är 

kända i verksamheten. Det är också mycket positivt att grundkompetensen på förvaltningen ökar och 

att knappt 70 procent av medarbetarna har formell kompetens motsvarande gymnasiets 

omvårdnadsprogram.  

 

Utöver rapporten, som är en sammanställning av enkätsvaren, finns det flera olika slutsatser att dra av 

enhetschefernas svar och många olika sätt att hämta fakta ur enkätresultatet. Det viktigaste arbetet för 

att kunna använda resultatet som grund för verksamhetsutveckling är att tillsammans diskutera och 

analysera de olika områden som frågorna berör. Det kan till exempel göras med omvårdnadsförvalt-

ningens värdegrund, de lokala värdighetsgarantierna eller den enskilda frågan som utgångspunkt. 

Resultatet kommer att överlämnas till sektionscheferna för vidare analys och genomgång med 

enhetscheferna, individuellt och i grupp. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta  informationen till protokollet. 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Remiss naturreservat – Sanders gammelskog 

Kommunala pensionärsrådet har fått inbjudan att lämna synpunkter på naturreservat – 

Sanders gammelskog remissförslag och skötselplan. Falu kommun avser att bilda ett 

naturreservat av området söder om Falu tätort längs E16 mot Borlänge.  

 

Syftet är att; 

* bevara tätortsnära område med höga biologiska värden som är av stor betydelse för 

rekreation och friluftslivgöra  

* göra det enkelt för besökare att ta del av områdets karaktärsdrag och upplevelsemöjligheter 

genom anläggning av stigar och rastplats med information 

* på lång sikt bevara och öka områdets naturvärden och den biologiska mångfalden genom att 

skydda och utveckla naturen i området enligt skötselplanen 

 

Synpunkter skulle ha inkommit senast den 16 september 2014 till omvårdnadsförvaltningen. 

Synpunkter har inkommit från PRO, SPF och SKPF, ingen har något emot förslaget. Det var 

ingen som anmälde att de hade några synpunkter under sammanträdet.  

 

Synpunkterna ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 20 september 2014. 

 

 

 

 

 Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt överlämna ärendet till miljöförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Expeditioner 

Miljöförvaltningen 
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Kommunala pensionärsrådet 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Information grundbidrag pensionärsorganisationer  

Blankett om ansökan av grundbidrag för år 2015 har skickats ut via e-post och post. Ansökan 

ska vara sekreteraren tillhanda senast den 31 januari 2015. 

 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet.  

§ 18 Information kring att införa sex timmars arbetsdag/30 timmars 
arbetsvecka 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om att kommunfullmäktige har fattat ett beslut 

om att uppdra åt omvårdnadsnämnden att ta fram ett förslag på hur sex timmars 

arbetsdag på en verksamhet inom förvaltningen ska kunna genomföras. Ett förslag på 

hur det praktiskt ska gå till ska tas upp i omvårdnadsnämnden den 22 september 2014. 

Beslut om förslaget verkligen ska genomföras eller inte fattas av kommunfullmäktige i 

samband med att budgeten fastställs.  

 

De bakomliggande skälen till att pröva arbetstidsmåttet handlar om;  

- att få bort ofrivilliga delade turer  

- att minska sjukfrånvaron  

- att skapa flera arbetstillfällen  

- att öka attraktionskraften i omvårdnadsyrken och säkra framtida 

kompetensförsörjning 

 

Omvårdnadsförvaltningen och personalkontoret har gemensamt tolkat det politiska 

beslutet som att sex timmars arbetsdag i sak är att jämföra med ett veckoarbetstidsmått 

på 30 timmar vid heltidsanställning. Detta har även facket godkänt.   

 

Utifrån det oklara läget vad som bäst främjar människor hälsa föreslår förvaltningen två 

parallella försök som lämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön (Risholnsgården) 

 36 timmars arbetsvecka där ofrivilligt delade turer tas bort (Lyssfallet) 

 Bjursåsgården är kontrollgrupp 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet  
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Kommunala pensionärsrådet 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 19 Information trygghetsboende Hälsninggården 

Omvårdnadsförvaltningen har tecknat avtal med Gruvstaden AB som just nu håller på att 

bygga ett trygghetsboende med 14 lägenheter och ett enskilt hus för personal och aktiviteter i 

Hälsinggården. Första huset är i princip färdigt. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

§ 20 Sammanfattning av de frågor som diskuterades på KPR au 

Ordförande sammanfattar de frågor som diskuterades på KPR au den 19 augusti 2014. 

Frågan om kompletteringstrafik skjuts upp till nästkommande möte. 

 

Svaret på hur ska äldreomsorgen ska se ut framledes, hur vill vi bo och vad får det kosta är 

komplext. Se protokollet från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 19 augusti 2014. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 

 

§ 21  Information om lokaler för pensionärsorganisationer 

Omvårdnadschefen informerar om att arbetet med att undersöka om det finns lämpliga lokaler 

ute på vård- och omsorgsboendena som pensionärsorganisationerna kan utnyttja. 

Förvaltningen har haft kontakt kommunfastigheter. Det finns lokaler att nyttja. 

 

Följande lokaler kan omvårdnadsförvaltningen erbjuda för tillfället: 

Bjursåsgården Lokal finns tillgänglig måndagar, tisdagar och fredagar. Det finns 

en almanacka i lokalen där du skriver upp bokningen. 

Kontaktperson: Anna Lundell-Bohlin 023-825 12. 

 

Lyssfallet  Lokal för 15-20 personer finns i källaren som är ledig för det 

mesta. Bokningslista går att ordna. Kontaktperson: Anna Peterson 

023-823 03. 

 

Örjesbogården och             Lokal för 36 personer finns och är ofta ledig. Bokningslista finns. 

Skoghem                            Kontaktperson: Anita Persson 023-822 12. 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Gruvrisgården Lokal för 15 personer finns tillgänglig sen eftermiddag och kväll, 

dock inte under september på grund av ombyggnation. 

Kontaktperson: Ingela Blomström 023-826 81. 

 

Herrhagsgården Lokal för 50-60 personer finns tillgänglig att boka eftermiddagar 

och kvällar. Kontaktpersoner: Sara Lindström 023-863 24, 

Elisabeth Christiansen 023-862 48 eller Torkel Holst 023-868 15.  

 

 

Göran Lindholm (PRO): PRO blir troligtvis kvar i Folkes hus annars kan Kristinehallen vara 

ett alernativ. Problemet är att kostnaden inte får vara alltför hög. 

 

Gunnar Trued (SPF): I Nyköping finns ett pensionärernas hus som är mycket populärt. 

Önskan finns att representanter från KPR och förvaltningen tar del av Nyköpings lösning. 

 

Pensionärsorganisationerna får i uppdrag att sammanställa alla föreningars behov. 

  

Enligt Kommunfastigheter så har bokningen på trafik & fritid bäst uppfattning om vilka 

lokaler som Falu Kommun har som kan ta 100 - 250 personer. Avseende hyresgästerna på 

Folkets Hus som måste flytta på grund av ombyggnaden så letar Kommunfastigheter nya 

lokaler till dem. Det är så gott som klart att handikappföreningarna flyttar till Promenaden. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 

 

§ 22 Information om hemsjukvården 

Omvårdnadschefen informerar om hemsjukvården nu varit i kommunens regi i knappt 2 år. 

Högskolan Dalarna har fått i uppdrag att följa upp kommunens övertagande av 

hemsjukvården. Rapport om detta kommer att presenteras i januari. Det är Åsa Brun som är 

projektledare för uppdraget. Hon gör datainsamlingar, fokusgruppintervjuer och en 

enkätundersökning. Det är även en processkartläggning gjord av förvaltningen och landstinget 

som visar var i flödet som det uppstår hack/stopp. Detta för att försöka lösa problemen så att 

processen flyter på överallt.  Politikerna har fattat beslut om avgifterna. Avgiftens storlek är 

beroende på hur mycket inkomst du har. Mer om avgifterna finns att läsa i protokollet från 

kommunala pensionärsrådet arbetsutskott den 19 augusti 2014. Patienten får sitt hjälpbehov 

tillgodosett, men ibland uppstår det krångel med att tolka avtalen som säger vem som ska vara 

huvudman för en insats. Tidigare har det saknats sjuksköterskor, men idag är det full 

bemanning. 

   

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 
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Kommunala pensionärsrådet 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

 

§ 23 Information från Dalatrafik om revolutionen 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna det till protokollet 

 

§ 24 Frågor till biståndshandläggare 
Biståndshandläggare XX svarar på de frågor som ställs under mötet. 

 Om kommunen inte verkställer beviljade beslut i tid, det vill säga inom tre månader, 

kan det blir tal om vite. Inget vite har utdelats de senaste fem åren trots att inte alla 

beslut verkställts i tid. 

 Hemtjänsten har 24 timmar på sig att verkställa beslutet från och med att det fattats. 

Det finns ingen kö, utan när behov uppstår gör man en ansökan och får ett beslut som 

ska verkställas, se ovan.  

 Rätt till en dörröppnare är inget som biståndshandläggarna fattar beslut om.    

 Du kan i princip ansöka om vilka hjälpinsatser som helst därför finns ingen lista över 

möjliga insatser att söka. 

 Önskar du bostadsanpassning finns det bostadsanpassningsbidrag att ansöka om. 

Bostadsanpassningshandläggare finns på omvårdnadsförvaltningen. 

 Mottagningstelefonen till bistånd är öppen måndagar, tisdagar och fredagar 10-12 och 

13-15 samt onsdagar och torsdagar 13-15. Telefonnumret är 023-877 80. 

 Vill man äta i skolornas matsalar kan man ansöka om det. Man beviljas det alltid, 

inget biståndsbeslut krävs. Det går att köpa ett häfte om 10 kuponger. 

 Förenklad handläggning sker om du är över 80 år och ansöker om städ, tvätt och 

hemhandling. Detta innebär att det inte sker något hembesök innan beslut fattas. 

 Om det skulle bli ett krav på att man måste vara beviljad hemtjänst för att få flytta till 

ett trygghetsboende, hur mycket pengar skulle kommunen spara då. 

 Uppsökande verksamhet. På blanketten står det att det finns information på hemsidan, 

men någon sådan har inte hittats. Denna miss förs vidare till aktuell handläggare. 

Biståndhandläggare åker gärna hem och informerar om verksamheten. Det skickas ut 

en blankett om man önskar få ett hembesök till de som är 75 år. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Information från landstinget, kommunstyrelsen och 
pensionärsorganisationerna 

Kjell Persson (Hälso- och sjukvårdsberedningen) berättar att allt har flutit på bra under 

sommaren. De utskrivningsklara har kunnat åka hem och därmed lämnat platser till andra. 

Kjell går igenom listningen av vald vårdcentral. Norslund har tappat fått två läkare och 

Svärdsjö anställt en läkare. Det är mycket dyrt med stafettläkare och kostnaderna stiger år för 

år. Frågan är om det kommer att bli samma trend med sjuksköterskor då det råder brist. Just 

nu håller det på att bildas bemanningsföretag även för dem. Kjells förslag för att vända denna 

trend med icke fast anställd personal är genom att förbjuda stafettläkare. Danmark har tagit ett 

sådant beslut så man söker utvärdering från dem. En läkare har inte särskilt många patienter 

per dag. 1 timme för patienter och resten av tiden går åt till administration. Läkarna måste 

delegera mer till sjuksköterskorna som i sin tur delegerar del av deras uppgifter till 

undersköterskorna för att frigöra mer kundtid för läkarna. Dessutom väcktes frågan om viken 

av läkarsekreterare. Efterarbetet efter valet pågår.   
 

Ingen information från kommunstyrelsen gavs eftersom ingen representant kunde närvara.  
 

Göran Lindholm (PRO) informerar om att han lägger ned mycket energi på att leta lokal. 

Gunnar Trued (SPF) berättar att han har fått ta del av förvaltningens organisationsschema 

enligt önskemål, men att han önskar en mer utförlig beskrivning av respektive post. Beskriv-

ningar finns i våra verksamhetsplaner och bifogas protokollet. Han frågar vidare om KPRs 

reglemente är fastställt av Kommunfullmäktige. I reglementet framkommer att rådet ger 

kommunen möjlighet att i tidigt skede samråda och tillvarata deras erfarenheter och 

kompetens.  
 

Margareta Dunkars (SPF) uppmanas ringa medicinskt ansvarig sjuksköterska Tullikki 

Lehtonen angående hennes frågor kring läkemedel. 
 

Christina Stråhle (Vision): Informerar om att lokalfrågan för Vision är akut. 
 

 Beslut 

KPR beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

§ 26  Delgivningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

- Sammanträdesprotokoll från KHR 2014-06-04 

- Sammanträdesprotokoll KPR/au 2014-08-19 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna till protokollet. 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Övriga frågor 

Nytt lagförslag rörande sammanhållen journalföring 

Under KPR au den 19 augusti kom det fram en fråga om vad lagförändringen som presenteras 

i SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid innebär.  
 

Uppgifter i hälso- och sjukvård är sekretessbelagda och enda sättet att få ta del av uppgifter 

över huvudmannagränser är genom den enskildes samtycke eller genom en sekretessbrytande 

bestämmelse. Dagens lagstiftning är organisationsinriktad och motverkar informationsutbyte 

mellan olika vårdgivare. Idag är det vanligt att en person har både landstinget, kommunen och 

privata företag som vårdgivare.  
 

Förslaget som presenteras i SOU 2014:23 innebär att två nya lagar ska stiftas. Dessa lagar 

möjliggör utbyte av nödvändiga uppgifter, genom sammanhållen journalföring, på enklare 

sätt. För att tillgodose patientens behov av integritetsskydd har den enskilde rätt att begränsa 

informationsöverföringen genom en så kallad spärr. Spärren kan hävas genom samtycke eller 

i en nödsituation. I journalen syns det att det finns spärrad information. Trots begäran om 

spärr föreslås ordinerade läkemedel eller intolerans/överkänslighet som innebär fara för 

patientens liv eller hälsa finnas tekniskt åtkomliga så att de kan läsas i de situationer det 

behövs för patientens vård. För de som saknar beslutsförmåga och därmed inte kan lämna 

samtycke föreslås att vårdgivare, under vissa förutsättningar, ska kunna göra uppgifter 

tillgängliga i system för sammanhållen journalföring. 
 

För att ytterligare förbättra möjligheterna till ändamålsenliga arbetssätt inom socialtjänsten 

föreslås att det under vissa förutsättningar även ska vara tillåtet med direktåtkomst mellan 

olika utförare av socialtjänst under förutsättning att en enskild har två eller flera utförare. 

Detta förslag är kostandseffektivt då det minskar kostnaderna för sekretessprövningar och 

dubbeldokumentation. 
 

Kvalitetsveckan 

Kvalitetsveckan är under vecka 47. Invigningen sker i Lungetkyrkan den 18 november och 

sedan kommer det bland annat visas film på Näringslivets hus den 19 november. 

 

Kårebacken 

Just nu arbetar man med att ställa iordning Kårebackens utemiljö. 

 

Äldretelefon 

Det finns en äldretelefon som man kan ringa, 020-22 22 33, om man har behov av att samtala 

med någon. 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet  

 


