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Falu kommun 
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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

Beslut 

KPR beslutar att utse Robert Karlsson att justera protokollet. 

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

Kommunstyrelsen: Kommundirektören har valt att lämna sitt uppdrag från sista januari 

2017. Tf kommundirektör kommer att tillsättas. Det ska även göras en oberoende utredning 

av händelserna under hösten. 

 

Från den 1 januari träder en ny kommunallag ikraft. Kommundirektörens roll ändras och 

kommundirektören blir chef över alla andra förvaltningschefer, liknande en VD-roll. Den 

fysiska anslagstavlan försvinner och ersätts med en digital anslagstavla. Revisionen planeras 

tydligare kopplas till kommunfullmäktige som ansvarar för att remittera till berörd nämnd 

eller styrelse.  

 

Jessica Wide (S) tillträder som kommunalråd från 1 januari 2018 och blir även ordförande i 

Kommunala pensionärsrådet.  

 

Kommunen kommer inom kort att ställa ut fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan. 

Kommunen har för avsikt att köpa mark av Bergvik skog. Vidare kommer Landsbygds-

programmet att antas av kommunfullmäktige i december.  

 

Omvårdnadsnämnden: Anna Hägglund rapporterar om att omvårdnadsnämnden kommer att 

få ta del av rapport om korttidsboenden i Lunden. Man arbetar vidare för en så smidig 

övergång som möjligt från slutenvård till öppenvård. Omvårdnadsnämnden har haft revision 

av sin egen verksamhet. Vidare har kommunens sjuktal sänkts under året vilket motsvarar 

sänkta kostnader på ca 1 miljon kronor. 

 

Jonas Hampus informerar om att alla som är 75 år eller äldre har erbjudits att få ett hembesök 

för att förebygga fallolyckor. Om man inte vill ha hembesök kan man få information vid 

informationsträffar. Bygget med Risholnsgården är i full gång och beräknas vara klart om ett 

år. Tillagningskök är planerat.  

 

Boverket har sänkt åldern till 65 år för trygghetsboende. Nämnden kommer att fatta beslut om 

att följa Boverkets riktlinjer.  

 

Det är Landstinget som har huvudansvar för demensvården. När det gäller demenssjuk-

sköterskor så finns ingen särskild person utpekad och ingen öppen ingång till en 

demenssjuksköterska i kommunen. Målet är att alla sjuksköterskor ska få utbildning i 

demensvård. Bor man hemma så är det till vårdcentralen man ska vända sig. De har 

äldresjuksköterskor.  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

När det gäller överenskommelsen om trygg och säker utskrivning så börjar den gälla från 

årsskiftet. Den ersätter betalningsansvarslagen som är en del av Ädelreformen. 

Omvårdnadsförvaltningen kommer att utarbeta riktlinjer och frågan kommer upp i 

socialchefsnätverket. Uppföljning av överenskommelsen kommer att göras om ett år.  

 

Hälso- och sjukvårdsberedningen: Falu lasarett har haft problem på kirurgen där 

sjuksköterskor saknas. Nu är dock 10 nya sjuksköterskor på gång till akuten. På sjukhuset 

håller även en hybridsal, dvs en toppmodern operationssal, på att byggas.  

 

En ny familjecentral i Britsarvet invigdes den 4 december. På en familjecentral sammanför 

man MVC, BVC, socialtjänst och öppen förskola. Syftet är att ha flera olika kompetenser på 

samma ställe och på så sätt kunna fånga upp problem tidigt. Det finns sju familjecentraler i 

Dalarna.  

 

Betalningsansvarslagen mellan kommun och landsting förändras. Nu kommer 

betalningsansvaret att bli två dagar och vårdplanering ska starta direkt. Kommunerna ska ha 

platser att kunna ta emot.  

 

Två andra aktuella frågor är Skottlandsmodellen och Fontänhus. Fontänhus är till för personer 

som lever ”utanför” samhället. Tanken är att man ska kunna träffas på Fontänhuset och göra 

aktiviteter tillsammans. Det ska även omfatta uppsökande verksamhet för att hitta de som kan 

behöva hjälp. Idag är det 450 personer inskrivna i 12 olika hus i Sverige. Skottlandsmodellen 

syftar till att fånga upp barn som har problem genom samordning av insatser mellan berörda 

aktörer.  

 

Pensionärsorganisationerna: PRO Falun har träffat Lars-Göran Johansson, ordförande i 

serviceutskottet, och ytterligare ett möte är inplanerat direkt efter jul, för att diskutera 

nyttjande av kårhuset som seniorhus.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 3 Bostadsinvesteringar i Falu kommun 

Skriftlig information om kommande bostadsinvesteringar sändes ut i möteskallelsen. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Samråd Bostadsprogrammet 2018-2021 

SPF Seniorerna Falun har sammanställt sina synpunkter som kommer att skickas direkt till 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med kopia till pensionärsrådet (bifogas 

protokollet). 

 

Omvårdnadsnämnden kommer också att yttra sig.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 5 Brukarrevision av Hälsingebacken 

Revision av Hälsingebacken föreslås.  

 

Urban Björn: SPF har gjort studiebesök på Hälsingebacken och Pater noster-anläggningen (en 

slags hiss för transport av varor) fungerar inte.  

 

Beslut 

KPR beslutar att inleda revision av Hälsingebacken.  

§ 6 Kollektivtrafiken i ny organisation, flextrafik m.m. 

Bengt Benjaminsson, VD Dalatrafik, informerar om Dalatrafik och vilka förändringar som 

kommer att träda i kraft vid årsskiftet (se bifogad powerpointpresentation). Mats Olofsson, 

kollektivtrafikplanerare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, beskriver bl.a. hur 

fördelning av den äldre befolkningen ser ut i Falu tätort (se bifogad bild). 

 

Robert Karlsson: Har det blivit dyrare med färdtjänst sen mjuka linjen togs bort?  

Mats Olofsson: Färdtjänstkostnaden har minskat något. Frågan om det ska bli billigare att resa 

under lågtrafik kommer att vävas in i en prisstrategi som ska diskuteras efter årsskiftet. 

 

Kjell Persson: Har skolorna ändrat restider för skolelever?  

Bengt Benjaminsson: Skolpendling och bilpendling ska helst inte ske vid samma tidpunkter.  

Mats Olofsson: Falu kommun har ändrat sina skolresetider.  

Bengt Benjaminsson: Falun har jobbat bra men det finns mer att göra.  

Robert Karlsson: När kommer flextrafik att införas? 

Mats Olofsson: Beslutet är överlämnat till Region Dalarna.   

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Kontaktcenter/Kulturhus tio14 – uppdrag och aktuella frågor 

Kristina Knutsson Sjölund, chef på Kontaktcenter, informerar om kontaktcenters verksamhet 

(se bifogad powerpointpresentation).   

2019 ska träffpunkten i Kulturhus tio14 vara klar och bemannas av omvårdnadsförvaltningen. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

 

§ 8 Kommunens arbete med förebyggande av fallolyckor 

Sara Lundgren, verksamhetsutvecklare på omvårdnadsförvaltningen, visar statistik om 

fallolyckor och vilka förebyggande åtgärder som kan göras (se bifogad powerpoint-

presentation). 

Gunilla Barkar: Onykterhet är en stor orsak till fallolyckor. Det är ett problem som har ökat 

väldigt mycket de senaste åren. Dock är statistiken på området dålig.  

 

Sara Lundgren berättar att hon planerar att träffa missbruksenheten för att få igång ett 

samarbete.  

 

Anna Hägglund: Kommunens dietist har fått i uppdrag att se över vilka stödinsatser som 

behövs för äldre. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

 


