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Val av justerare

Beslut
KPR beslutar att utse Christer Åberg att justera protokollet.
§2

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Frida Petersson informerar om den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden samt
hur man gör om man vill lämna synpunkter via webben (se bifogad powerpointpresentation).
Karin Eliasson redogör för anledningar till att det inte byggs så mycket på landsbygden.
Kostnaderna för att bygga har ökat. Prisutvecklingen gör att det är bättre att köpa en begagnad
villa och sen renovera. Om man behöver sälja en nybyggd villa får man inte ut det man köpte
den för. Bankerna får heller inte nog med säkerheter eftersom det kostar lika mycket att bygga
på landet som i stan. Marknadsvärdet på ett flerbostadshus är också betydligt billigare än vad
det byggs för. För företag är det inte rimligt att göra sådana investeringar.
Det kommunen kan göra är bland annat att ge bra förutsättningar för de som ska bygga till
exempel genom hur man utformar fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§3

En trygg stad för äldre

Ulrika Gustafsson Lindberg informerar om kommunens brottsförebyggande arbete (se
bifogad powerpointpresentation). Ulrika kommer gärna ut och träffar pensionärsorganisationerna för att diskutera, inhämta synpunkter och informera mer kring frågorna.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§4

Kost för äldre

Annelie Steinholtz informerar om kostens roll inom det fallförebyggande arbetet (se bifogad
powerpointpresentation).
Det är de som bor hemma och klarar sig själva som är den största riskgruppen. På
äldreboenden finns rutiner för att undvika för lång nattfasta och att maten som serveras på
äldreboenden håller ett visst näringsinnehåll. Men det gäller också att hitta individuella
lösningar för att nå alla.
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När det gäller KPRs kostråd så har det inte haft möten på ett tag. Det är kostavdelningen som
är sammankallande och tanken är att kostrådet ska återuppta sina möten inom kort.
Pensionärsorganisationerna har tre representanter i kostrådet.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§5

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

Kommunstyrelsen
Jessica Wide informerar om att kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten 2019-2021 den
18 juni. Barn och unga stärks framför allt när det gäller psykisk ohälsa. Omvårdnadsnämnden
får inte något tillskott för 2019 men jobbar för att bygga det som behövs när det gäller
boenden till exempel omsorgsboenden.
Flextrafik, som ersätter mjuka linjen, införs från hösten 2018. Det kommer att finnas fyra
linjer med tre turer per dag måndag-lördag. När det gäller gratistrafik på dagtid så pågår
förhandlingar men man är inte överens. En representant från Landstinget kommer att bjudas
in till ett möte i höst.
Hörslingor. Serviceförvaltningen tar emot beställningar från omvårdnadsförvaltningen på
hörslingor på boenden. De ställen som har hörslingor idag är Lustigknopp (Kopparstaden),
Korsnäsgården (en avdelning), Britsarvsgården och Daljunkaregården. Risholnsgården
kommer få en ny i samlingssalen.
Brukarrevision av Hälsingegården är klar inom kort. En redovisning av den kommer att göras
på KPR i höst.
Omvårdnadsnämnden
Jonas Hampus informerar om att omvårdnadsnämnden kommer att behandla nämndens
kvalitetsplan fram till 2030. Man följer den SoU som finns. Den tar upp måltider,
personalförsörjning och digitaliseringen inom vård och omsorg.
Digitala lösningar som man satsar på är tillsynskameror och verktyg till personalen. Inom
trygghetslarmsupphandlingen är tanken också att satsa på digitala verktyg. Information om
vilka möjligheter och service som finns hittar man på Falu kommuns hemsida. Det går även
att ringa trygghetscentralen eller fråga hemtjänstpersonalen.
Boendeplanen har varit upp till diskussion i nämnden och den revideras nu inför nytt möte i
nämnden efter sommaren. En fråga som varit uppe är nytt vård- och omsorgsboende i
Bojsenburg och att avveckla Lustigknopp och göra om det till trygghetsboende.
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Risholnsgården håller på att byggas ut. Generellt ligger man lite efter med tidsplanen för
boenden.
Lunden korttidsboende har utretts och ett antal förslag har kommit in. Verksamheten kommer
inte läggas ned men ska utvecklas. Förslag finns bl.a. på växelboenden och trygghetsteam.
Utskrivningsprocessen. En riskbedömning görs inför sommaren och man jobbar tillsammans
med andra aktörer för att säkra situationen.
Ny lag om bostadsanpassning gäller från 1 juli i år där en förändring är att om två personer
äger en bostad tillsammans måste båda samtycka vid förändringar.
När det gäller handläggningstider så är det nytt att man, om man inte fått ett beslut inom 6
månader, har rätt att kräva ett beslut.
Hälso- och sjukvårdsberedningen
Kjell Persson informerar om budgeten. Landstinget gick plus med 142 miljoner kronor förra
året. Dock finns en del svårigheter med bl.a. rekrytering av personal på kirurgen och medicin.
Tre tematräffar har genomförts under våren, två om diabetes och en om modern hjärtsjukvård.
Det blir två träffar i höst. En ska handla om kronisk smärta och en om hörsel och yrsel.
Min vård är en digital vårdtjänst. När man konsulterar Min vård betalar man bara
patientavgiften. En surfplatta eller digital telefon behövs för att kunna utnyttja tjänsten.
Ansvaret för att svara på förfrågningar på Min vård roterar mellan länets aktörer.
Pensionärsorganisationerna
På grund av tidsbrist får pensionärsorganisationerna informera om aktuella frågor vid nästa
möte.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§6

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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