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§1

Val av justerare

Beslut
KPR-au beslutar att utse Ingveig Danielsen att justera protokollet.

§2

Remiss angående Vägledande riktlinjer för biståndshandläggning

Jonas Hampus, sektionschef, och Tina Berg, socialt ansvarig samordnare, informerar om
remissen av Vägledande riktlinjer för biståndshandläggning. Den huvudsakliga inriktningen i
det förslag som omvårdnadsförvaltningen nu lägger fram är att fler ska kunna erbjudas att få
sina behov tillgodosedda inom det som i Falun benämns som vård- och omsorgsboende.
Följande har setts över i de uppdaterade riktlinjerna för biståndshandläggning.
När det gäller inköp har tidigare inköp angetts med tid per månad. Förslaget är nu att istället
hantera inköp utifrån frekvens i den enskildes beslut.
Utifrån en förändrad verksamhetsmix har vägledning gällande bedömning av
vård- och omsorgsboende justerats. Vägledningen ger tydligare direktiv till
handläggare när det bedöms vara aktuellt att börja beakta vård- och
omsorgsboende som alternativ för att på bästa sätt kunna tillgodose den enskildes
behov. Växelvård är en insats som i de flesta fall är avsedd som avlösning för
anhörigvårdare. För den enskilde, och främst då vid förekomst av
demenssjukdom, kan de upprepade miljöombytena vara svåra att hantera.
Justering i riktlinjerna ger tydligare direktiv till handläggare att ha en mer aktiv
dialog med den enskilde, anhöriga och verksamheterna för att se till den enskildes
bästa och hur dennes behov bäst tillgodoses.
För ökad rättssäkerhet och likvärdig hantering föreslås tydligare riktlinje för
hantering vid inflyttning till vård- och omsorgsboende. Riktlinjen föreslås innehålla
direktiv att flytt ska ske inom 10 dagar efter anvisning och ange vad som gäller
vid eventuell fördröjning av flytt.
Några frågor om de nya riktlinjerna ställdes bl.a. om det kommer att gå att slå ihop social
aktivering med inköp, vilket är möjligt. Vidare om hur tankegångarna går kring hemtjänst
kontra vård- och omsorgsboende. Målet är en förskjutning från hemtjänst till vård- och
omsorgsboende då personer ibland kommer in lite sent på vård- och omsorgsboende. Det
finns en ekonomisk brytpunkt på 150 timmar där det blir billigare att göra insatserna i vårdoch omsorgsboende. Men det går aldrig att tvinga en person att flytta hemifrån. Däremot kan
man begränsa hemtjänsten. Det är viktigt att börja diskussionen i tid så att flytten till vårdoch omsorgsboende inte kommer som en blixt från en klar himmel. Frågan ställs om det är
möjligt att byta från privat till kommunal hemtjänst, och svaret är att det alltid är möjligt att
byta.
Jonas Hampus uppmanar pensionärsorganisationerna att lämna skriftliga synpunkter på
remissen senast den 5 juni 2020.

Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

sterandens signaturer
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§3

Information om arbetet med Covid-19

Johan Björklund, sektionschef hälso- och sjukvård på omvårdnadsförvaltningen, informerar
om arbetet med covid-19 i verksamheterna.
Förvaltningen började tidigt med arbetet att se till att det fanns en fungerande pandemiplan för
hela kommunen. Det arbetet pågår löpande. Det har från början varit viktigt att informera alla
personalgrupper. Varje torsdag hålls informationsmöten för personalen där man tar upp
arbetssätt och skyddsutrustning. Läget har stabiliserats i länet. Inte lika många som kräver
intensivvård. De som behöver sjukhusvård har stabiliserats. Inför sommaren är fokus på att
skydda de äldre, hålla distans och tvätta händerna. Hygienåret 2019 har haft stor betydelse för
att kunna hantera infektionsrisken med Corona.
Den 30 mars infördes totalt besöksförbud på äldreboenden vilket har varit ansträngande att
upprätthålla. Från slutet av maj har det varit möjligt att planerat träffa de närmast anhöriga.
Omvårdnadsförvaltningen har startat ett tillfälligt vård- och omsorgsboende på Hotell
Bergmästaren. Det kommer att stänga den 30 juni eftersom läget har stabiliserats.
För att samla information om covid-19 har en app startats. Den ska skapa trygghet för
personalen. Ett samarbete med Region Dalarna, Borlänge kommun och privata vårdgivare har
också kommit igång.
En film om hur omvårdnadsförvaltningen har arbetat med brukare m.fl. under pandemin är
under produktion.
En utvärdering av arbetet med covid-19 efterfrågas av KPR. Jonas Hampus lovar att
återkomma med en redogörelse.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§4

Ansökan om medel från Vinnova angående produkt och tjänst som kan
bidra till att bryta social isolering

Vinnova har utlyst pengar för att bryta den sociala isoleringen. Det tekniska hjälpmedel som
ska användas är teven. Omvårdnadsförvaltningen ansökte om pengar vid påsktid. Vid den
första utlysningen fick kommunen avslag (17 av 150 ansökningar godkändes). Två nya
utlysningar kommer. En med sista ansökningsdag den 10 juni och en efter sommaren.
Jonas Hampus informerar om att man inte behöver bidra med några egna pengar. Han flaggar
för att det skulle stärka ansökan om pensionärsföreningarna ville vara med och söka pengar.
Omvårdnadsförvaltningen siktar på att ansöka om pengar i utlysningen efter sommaren.
SPF Seniorerna Falun berättar om en app som är en form av seniorpokemon. Målet är att få
äldre att komma ut och röra på sig.
Jonas Hampus uppmanar organisationerna att fundera vidare på olika idéer för att bryta social
isolering och att skicka idéerna till honom. Han kommer också att skicka ut information om
Vinnovaprojektet till pensionärsorganisationerna.

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§5

Vårt samarbete i Tillsammans i Falun under pandemin

Falu kommun har ett telefonnummer som man kan ringa om man känner sig ensam och vill
prata med någon. Telefonnumret har dock inte ringts så mycket. Däremot har kommunens
hämtservice dvs. hjälp att handla mat, varit populär.
SPF Seniorerna Falun har startat en pratgrupp. SPF gjorde en lista över alla som var 80 år och
äldre. Åtta personer har haft uppdrag att ringa runt. Det har varit väldigt uppskattat men det
har delvis blivit svåra och tunga samtal. SPF har även haft en hämtservice som tyvärr inte
varit så populär.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§6

Studenternas hus

Pensionärsorganisationerna har uppfattningen att studenterna inte är intresserade av utökat
samarbete kring studenternas hus. Studenterna sitter på ett förstahandskontrakt som går ut om
2 år. Det handlar om att seniorerna måste komma överens med studenterna om användningen
av köket. SPF efterfrågar ett möte med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
för att kunna diskutera hur man ska kunna komma vidare.
PRO har dragit sig ur samarbetet pga att man inte har råd. Nu hyr man in sig i kulturhuset
istället. PRO menar att kommunen måste bestämma sig för hur man ska agera mot de aktörer
som finns.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§7

Dans i Kulturhuset Tio14

Dansen som skulle ägt rum i Kulturhuset har avbokats pga av coronapandemin.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§8

Tema för höstens föreläsning på biblioteket

Tematräff är inbokad för hösten men det går inte att ta ställning nu till om den är möjlig att
genomföra.
Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§9

Seniormässan hösten 2020

Seniormässa är bokad den 3 november 2020 men det går inte att bestämma i dagsläget om den
ska genomföras. Beslut får tas efter sommaren.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§ 10 Seniorlinje
Kommunen har annonserat om seniorlinjen som finns för att möta ensamhet hos de äldre.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§ 11 Övriga frågor
KPR-au beslutar att KPR-au får vara det organ som får information och sköter det löpande
arbetet för KPR:s räkning under pandemin.
Katarina uppmanar organisationerna att löpande skicka information om vilka frågor de vill
lyfta vid mötena. Informationen skickas till ordföranden, Jonas Hampus och Karin
Aldskogius.
KPR-au beslutar att de sedan tidigare fastställda mötesdatumen för KPR-au och KPR hösten
2020 behålls så länge.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

