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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Besök från Dalatrafik 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna till protokollet 

 

§ 29 Information om upphandling av verksamhet Daljunkaregården 

Tjänstemännen på omvårdnadsförvaltningen har nu lagt ett förslag till beslut som presenterats för 

nämnden den 25 november 2014. Den 3 december kommer omvårdnadsnämnden att fatta beslut om 

vilket anbud som vinner upphandlingen.  

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 

§ 30 Sammanträdesplan 2015 

 

 KPR:s sammanträden kommer att äga rum enligt följande:  
2015-03-17 09:00-12:00  

2015-06-02 09:00-12:00  

2015-09-08 09:00-12:00  

2015-12-08 09:00-12:00  

 

KPR AU:s sammanträden kommer att äga rum enligt följande:  
2015-02-10 09:00-10:30  

2015-05-05 09:00-10:30  

2015-08-18 09:00-10:30  

2015-11-03 09:00-10:30 

 

KPRs sammanträden kommer liksom tidigare år att hålla på till 12:00 respektive 10:30 och 

inte 11:30 respektive 10:15 som antecknats i handlingen som skickades med kallelsen. 

 

 Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna till protokollet  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Information om motion rörande Hospice i Falun  

Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till Lars Runviks (M) förslag om att inrätta ett 

hospice i Falun. Men då det är Landstingets ansvar att sköta driften av ett hospice eftersom 

det rör sig om specialiserad palliativ vård kommer omvårdnadsnämnden ta upp frågan i 

samverkansgruppen med Landstinget den 9 december 2014. Omvårdnadsförvaltningen 

föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ge förslag och eventuellt 

reservera lämplig mark för ett framtida hospice.  

 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet.  

§ 32 Information om kundcenter/kontaktcenter/service lounge 

Sekreterare Beatrice Fernros informerar om att omvårdnadsförvaltningen har gjort en 

förstudie om att inrätta service lounge, vilket innebär en mix av mötesplats, café och ett 

ställe där man kan få hjälp med att fylla i blanketter och få svar på vissa frågor. 

Målgruppen är främst de som är över 65 år och anhörigvårdare.  

Parallellt med projektet service lounge har Falu kommun som helhet funderat över hur man 

ska kunna ge bättre service till sina medborgare. I januari beslöt kommundirektören att en 

förstudie rörande kundcenter skulle göras. Den 26 februari 2014 fattade 

omvårdnadsnämnden beslut om att förvaltningen skulle arbeta vidare för ett genomförande 

av service lounge och eller ett kundcenter.  

Förstudien rörande kundcenter, eller kontaktcenter som det föreslås heta, blev klar i 

september 2014 och tagits upp i kommunstyrelsen som ställer sig positiv till förslaget med 

konceptet kontaktcenter.   

Planen att det ska anställas en projektledare som håller i trådarna och som startar upp ett 

kontaktcenter som inkluderar telefoni, fysiska besök, e-post och andra e-tjänster. Det hela 

handlar om en väg in för medborgaren. Enklare frågor ska kunna besvaras av kontaktcenter 

så att handläggaren få mer tid över till mer avancerade utredningar. Tanken är att först 

koppla på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ledningsförvaltningen och delar av 

omvårdnadsförvaltningen under 2015. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet  
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Kommunala pensionärsrådet 
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  2014-12-02 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 33      Redovisning av synpunkter rörande detaljplan Gullnäs 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har fått inbjudan att lämna synpunkter på 

detaljplanen som syftar till att skapa möjlighet för bostäder vid Gullnäsgården öster om 

Gamla Grycksbovägen. Det är företaget Hasse säljer hus som uppföra en grupp småhus. 

 

Då synpunkter skulle ha inkommit senast den 28 oktober 2014 till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret och inga sammanträden för kommunala pensionärsrådet var planerade 

före den tidpunkten gavs endast representanterna i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

möjlighet att inkomma med synpunkter rörande förslaget. Synpunkter har inkommit från 

PRO, SPF och SKPF. PRO och SPF instämmer i omvårdnadsförvaltningens svar, se nästa 

stycke. SKPF har inget att erinra.  

 

Omvårdnadsförvaltningen på delegation av nämnden svarat och lämnat följande synpunkter. 

Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget i sin helhet. Förvaltningen vill att 

husen ska byggas på så sätt att de görs tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. 

Husen bör vara planerade så att en person med till exempel rullstol kan beträda huset och röra 

sig fritt inuti det utan att det behöver göras flertalet bostadsanpassningar. Med det som 

bakgrund ser förvaltningen helst att det endast byggs enplanshus. Om tvåvåningshus ändå 

byggs i området bör det största badrummet finns på entréplan av samma anledning. 

 

Ärendet tas upp på omvårdnadsförvaltningens sammanträde den 3 december 2014. 

 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt överlämna ärendet till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret  

Expeditioner 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Redovisning av synpunkter rörande detaljplan Stennäset 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har fått inbjudan att lämna synpunkter på 

detaljplanen som syftar till att möjliggöra delning av fastigheterna så att varje lägenhet ska 

utgöra en fastighet. Planområdet består av fem parhus och mindre komplementbyggnader som 

utgör fem fastigheter. Planen omfattar även en bit allmän plats som föreslås bli dels 

kvartersmark för bostäder och dels en privat fastighet.  

 

Då synpunkter skulle ha inkommit senast den 20 november 2014 till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret och inga sammanträden för kommunala pensionärsrådet var planerade 

före den tidpunkten gavs endast representanterna i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

möjlighet att inkomma med synpunkter rörande förslaget. Synpunkter har inkommit från 

PRO, SPF och SKPF, ingen har något emot förslaget.  

 

 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt överlämna ärendet till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret 

Expeditioner 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Redovisning av synpunkter rörande detaljplan Östanfors 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har fått inbjudan att lämna synpunkter på nya 

områdesbestämmelser för området Östanfors. De nya bestämmelserna syftar till att 

säkerhetsställa ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön i 

Östanfors samt att förtydliga kommunens krav på bevarande vid hanteringen av 

bygglovsfrågor.  

 

Då synpunkter skulle ha inkommit senast den 26 november 2014 till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret och inga sammanträden för kommunala pensionärsrådet var planerade 

före den tidpunkten gavs endast representanterna i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

möjlighet att inkomma med synpunkter rörande förslaget. Synpunkter har inkommit från 

PRO, SPF och SKPF, ingen har något emot förslaget.  

 

 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna informationen till protokollet samt överlämna ärendet till stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret 

Expeditioner 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Information om lokaler för pensionärsorganisationer 

Göran Lindholm (PRO) och Gunnar Trued (SPF) har på uppdrag av omvårdnadschefen 

arbetat vidare med frågan om en gemensam lokal. Gunnar Trued informerar om att andra 

våningen på järnvägsstationen skulle passa som lokal för konceptet Pensionärernas hus. Han 

önskar att ordförande och någon från förvaltningen pratar för pensionärsorganisationerna i 

frågan. Gunnar Trued föreslår igen att representanter från KPR och kommunen ska besöka 

Pensionärernas hus i Nyköping under våren 2015. Göran informerar om ett annat förslag 

nämligen Falu Kurirens gamla lokaler, dock är lokalen dyr, så därför finns önskan om bidrag 

för hyran av omvårdnadsförvaltningen. Gunnar Trued har pratat med Gahnshag om 

Kristinehallen står oftast tom och Gahnshag har inte lovat något men ställer sig positiv till att 

pensionärsorganisationerna får låna hallen för större möten.  

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet 

 

§ 37 Information från landstinget, kommunstyrelsen och 
pensionärsorganisationerna 

Ingen information från landstinget respektive kommunstyrelsen gavs eftersom ingen 

representant kunde närvara.  
 

Göran Lindholm (PRO) informerar kort om lokalproblemen. 

Margareta Dunkars (SPF) sammanfattar det som sades under matrådets möte den 17 oktober 

2014. I det stora hela har de boende blivit mer nöjda sedan dietisten Anneli Steinholtz 

anställts på omvårdnadsförvaltningen. Anneli Steinholtz fångar upp synpunkter och klagomål 

och åtgärdar dem. Ett klagomål som inkommit var att en man med sväljsvårigheter boende på 

ett av Faluns vård- och omsorgboenden fick vänta i åtta dagar på en för honom anpassad kost. 

Felet låg i att sommarvikarier missat att beställa specialkost åt honom från Haraldsboköket.  

 

Margareta Dunkars berättar vidare om konferensen Bättre läkemedelsbehandling för äldre 

som hon deltagit i. Hon framför sin önskan om att medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer 

till nästa möte och berättar om hur omvårdnadförvaltningen har sett över läkemedlen för 

äldre. 

 

Elisabet Ottervald (SPF): informerar om Högskolan Dalarnas brukarrevisionsutbildning. 

Utbildningen pågår i fyra dagar och då får man vara med och utforma enkäter, genomföra 

intervjuer och återrapportera resultat till berörda verksamheter. Detta ger en bra uppfattning 

om hur det ser ut ute i verksamheterna. Resultaten ger ett bra komplement till kommunens 

uppföljningar. Elisabet Ottervald berättar att det är roligt att gå denna utbildning och 

uppmanar fler att delta.  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

§ 38  Delgivningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

- Sammanträdesprotokoll från KHR/au 2014-09-24 

- Sammanträdesprotokoll KHR 2014-09-24 

- Sammanträdesprotokoll från KHR/au 2014-10-07 

- Sammanträdesprotokoll från KHR/au 2014-11-12 

Beslut 

KPR beslutar 

att anteckna till protokollet. 

§ 39 Övriga frågor 

Ny mandatperiod: Sekreterare Beatrice Fernros informerar om att år 2015 inleder en ny 

mandatperiod om fyra år. I och med detta ska nya representanter till KPR ses ut av 

pensionärsorganisationerna själva.  

 

Enligt reglementet för KPR daterat den 23 augusti 2011 ska vardera lokalavdelning utse; 

1 representant om medlemsantalet är maximalt 500 stycken 

2 representanter om medlemsantalet är 501-1 000 stycken  

3 representanter om medlemsantalet är 1 001-1 500 och så vidare. 

 

Namn (med tillhörande kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och postadress) 

på utsedda medlemmar till kommunala pensionärsrådet meddelas sekreteraren skriftligt senast 

23 februari 2015.  

 

E-post: beatrice.fernros@falun.se 

Post: Omvårdnadsförvaltningen, Beatrice Fernros, 791 83 Falun 

 

Arbetsutskottets medlemmar (5 stycken, varav 2 från PRO, 2 från SPF och 1 från SKPF) och 

vice ordförande föreslås av respektive lokalförening och utses inom rådet på första mötet, den 

10 mars 2015. 

 

Till det första arbetsutskottet 2015, den 10 februari 2015, kommer de nuvarande 

representanterna att bjudas in. 

 

 

mailto:beatrice.fernros@falun.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Aktuellt rörande boenden: En önskan finns om att KPR får ta del av de byggnadsplaner som 

finns gällande olika boenden och gärna i tidigt skede. Punkten aktuellt kring boenden i Falu 

kommun önskas bli en stående punkt på KPRs möten. Ordförande och förvaltningschefen 

svarar på frågor rörande den aktuella boendeplanen.  

 

Detaljplaner: KPR önskar få ta del av de förslag som förvaltningen lägger till nämnden 

rörande olika detaljplaner. 

 

En önskan finns att förvaltningen till nästa gång går igenom demografin i Falu kommun och 

jämför den med boendeplanen. Ordförande berättar att det inte är aktuellt att göra en sådan 

jämförelse då det inte finns något kausalt samband mellan vart det bor mest äldre idag och 

vart nästa boende ska byggas. Idag är det många äldre i området Bergalid etcetera. 

 

Nytt boende: Jan Berglund (PRO) informerar om att Gruvstaden byggt ett nytt boende. 

Boendet består av 10 stycken parhus varav 10 trerummare och fyra tvåor. Månadshyran för 

denna nyproduktion ligger på mellan 6 300 kronor och 7 500 kronor i månaden.  

 

Ordet brukare: Anita Brambeck (SKPF) berättar att hon tycker att ordet brukare är 

missvisande. 

 

Beslut 

KPR beslutar 

att ta informationen till protokollet  

att KPR au ska bestå av två representanter från PRO, två från SPF och en från SKPF 

att  ”Aktuellt kring boenden i Falu kommun” införs som stående punkt på dagordningen 

 


