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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Ordförande Anna Hägglund presenterar sig 

Kommunala pensionärsrådets ordförande för mandatperioden 2015-2018 presenterar sig. 
 
Beslut 
Presentationen antecknas till protokollet. 

§ 2 Presentation av ledamöter i kommunala pensionärsrådet 

Ordförande ropar upp närvarande ledamöter och ersättare per organisation.  
 
Beslut 
Uppropet antecknas till protokollet. 

§ 3 Val av vice ordförande i kommunala pensionärsrådet 

Sixten Andersson (PRO) föreslår att Gunnar Trued (SPF) väljs till vice ordförande. På 
sammanträdet den 2 december 2014 slogs det fast att vice ordförande ska vara en representant 
från PRO. PRO överlämnar nu det uppdraget till SPF. Gunnar Trued (SPF) tackar för 
förtroendet och ser fram emot en mera nära samarbete mellan de olika organisationerna. 
 
 Beslut 
KPR utser Gunnar Trued till vice ordförande.  

§ 4 Val av representanter i arbetsutskottet  

Leif Berglund (PRO), Sven-Erik Bertell (PRO), Gunnar Trued (SPF), Elisabet Ottervald 
(SPF) och Torsten Bodin (SKPF) föreslås ingå i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott.  
 
Beslut 
KPR utser Leif Berglund (PRO), Sven-Erik Bertell (PRO), Gunnar Trued (SPF), Elisabet 
Ottervald (SPF) och Torsten Bodin (SKPF)  att representera KPR i arbetsutskottet.  

§ 5 Hur har vi det med kollektivtrafiken? Bengt Benjaminsson, Dalatrafik 
och Mats Olofsson, kollektivtrafikplanerare Falun kommun, informerar 
och svarar på frågor 

Bengt Benjaminsson berättar kortfattat om nuläget inom kollektivtrafiken och svarar sedan 
på frågor. Just nu pågår en trafikupphandling som görs vart åttonde år. Idag samarbetar 
Dalatrafik med Keolis och Sambus. Anbudsöppning kommer att ske i dagarna och den 24 
april kommer tilldelningsbeslut att fattas.  

Syftet med sträckomläggningen i samband med senaste upphandlingen var att bemöta nya 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

kundgrupper och stor vikt har lagts vid snabb kollektivtrafik så att länets invånare väljer 
bort att färdas i egen bil till förmån för kollektivtrafiken till/från arbete och studier. För att 
uppnå kortare restid stannar vissa bussar bara på så kallade målpunkter och inte vid varje 
hållplats.  

Sedan den senaste upphandlingen har Dalatrafik haft många kundsynpunkter. Dalatrafik 
har försökt att vara lyhörda och arbetar ständigt med att genomföra förbättringar bland 
annat har man utökat antalet turer på vissa sträckor.  

Kompletteringstrafiken är ersatt med flextrafik som innebär att resenären måste beställa 
resan i förväg. Returresor måste också beställas två timmar innan önskad avresetid. 
Flextrafiken är linjelagd i Falun, men ibland annat Borlänge och Ludvika kan resenären 
köras till specifik adress.  

Det finns inget krav på att fordonen ska framföras med viss sorts bränsle i den nu aktuella 
upphandlingen, men kravet är att 25 procent av bränslet ska vara förnybart.  

Det finns tre sätt att få tidtabeller. Det finns en app att ladda hem där man kan se 
tidtabellerna. I appen visas även linjer som sträcker sig över länsgränsen såsom Mora-
Östersund, Malung-Torsby, Falun-Edsbyn, Avesta-Fagersta.  Det går även att ringa 
kundservice för att få tabellen uppläst. Slutligen finns det även möjlighet att beställa 
personliga tidtabeller. För att göra det ringer man till kundservice och ber att få 
prenumerera på ett antal linjer. Tabellerna skickas hem per post dels vid beställning och 
dels när det sker förändringar.  

Varje buss ska ropa ut eventuell försening så att centralen kan ta beslut om anslutande 
bussar ska invänta den försenade bussen. Dalatrafik är medvetna om att alla linjer inte är 
synkade. Till exempel går linje 151 går var 20:e minut och de anslutande bussarna går en 
gång i halvtimmen, vilket innebär att det blir många längre väntetider. Det är många linjer 
inom och utanför länet som ska matcha varandra och en översyn pågår. 

Samtal pågår med Keolis om att sätta in en större buss på sträcka 19. 

Självfinansieringsmålet består i att 55 procent av intäkterna ska komma ifrån 
biljettförsäljningen. Rabatter för seniorer finns endast i form av seniorkort idag. Miljö-och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar indirekt med frågan om gratis trafik för seniorer 
under lågtrafik. De merkostnader som Dalatrafik får om seniorer får åka gratis är minskade 
biljettintäkter och eventuell kostnad för behov av fler fordon om det är fler som åker. Inom 
snar framtid kommer det finnas möjlighet att betala med betalkortkort på bussarna. 

Mats Olofsson, som arbetar med trafikutveckling på Falu kommun, meddelar att 
kollektivtrafiken inte är till för alla utan för de flesta då det är omöjligt att tillgodose allas 
behov. Falun har näst minst andel kollektivtrafikpendlare, bara Gotland är sämre. Detta 
beror delvis på att antalet bilar per invånare är mycket högt i Falun och att Falu kommun 
till stor del består av landsbygd. Det går att göra lyfta fram och göra mer känt att det finns 
flextrafik och vad den innebär så att fler upptäcker fördelarna med att åka kollektivt. Han 
meddelar även att Falu kommun inte kan göra en detaljerad beställning vid upphandling då 
det är Dalatrafik och inte kommunen som sitter inne med all detaljkunskap. På en fråga om 
flextrafik som rör Sågmyra och omkringliggande byar lovar Mats Olofsson att återkomma 
med svar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 
KPR antecknar informationen till protokollet.  

§ 6 Information om det nya vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården av 
enhetscheferna Barbro Norman och Anna Larstedt samt projektledare 
Anna-Lena Gull 

Projektledare Anna-Lena Gull visar ritningar på lägenheterna, utemiljön och själva 
byggnaden som kommer att bli i två plan och i trä. Det kommer inte finnas något kök inne i 
lägenheterna, men det finns förberett för att sätta in en liten kyl och en micro om man så 
önskar.  
 
Anna Larstedt, enhetchef på vård- och omsorgboendet Smedjan, berättar att det nya boendet 
som byggs i Hälsinggården kommer att ersätta Smedjan som i sin tur kommer att omvandlas 
till ett trygghetsboende. Det finns tre alternativ för de som idag bor på Smedjan; flytta med till 
det nya boendet, bo kvar och ansöka om hemtjänst eller flytta till ett annat boende inom Falu 
kommun. Många har visat intresse för att flytta till andra boenden inom Falu kommun då det 
är många par som bor ihop på Smedjan och lägenheterna i nya boendet blir betydligt mindre. 
Det kommer att finnas möjlighet till parboende även på det nya boendet genom att det går att 
öppna upp en dörr mellan några av lägenheterna. Det nya boendet är ett resultat av Innobuild-
projektet som ett EU-projekt där Falu kommun samarbetar med Lyngdals kommun i Norge. 
Tanken är att projektet ska mynna ut i att kommunen bygger ett nytt boende med innovativa 
lösningar. Ett förslag på en innovativ lösning i det nya boendet är att förrådet kommer bestå 
av en automatisk hyllanordning som kan hissas upp och ned så att det man vill ha kommer i 
lämplig höjd. Denna hylla stäcker sig över två våningar och spar därför yta på varje plan. 
 
Beslut 
KPR antecknar informationen till protokollet.  

§ 7 Lokaler för pensionärsorganisationer 

Gunnar Trued (SPF) berättar att PRO och SPF har diskuterat ett gemensamt pensionärernas 
hus med gemensam möteslokal och egna expeditioner. Han berättar vidare att kommunen 
arbetar med projektet Service lounge som syftar till att skapa en mötesplats för kommunens 
invånare och där de kan få hjälp med fylla i blanketter med mera. Ordförande Anna Hägglund 
vidarebefordrar önskemålet till serviceförvaltningens chef Lars Ringsby.  
 
Beslut 
KPR antecknar informationen till protokollet. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Ersättningar till kommunala pensionärsrådets medlemmar 

Det som är nytt för år 2015 är att ersättning för parkeringsavgift inte längre utgår samt att 
ersättningsgränsen för resor med egen bil har höjts till sex kilometer enkel resa.  
 
Beslut 
KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 9 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? Malin 
Jonsson, Angela Poroli och Joanna Stridh presenterar 
folkhälsoprogrammet som nu går ut på remiss. Frågor och diskussion.  

Ordförande Anna Hägglund berättar att folkhälsoprogrammet nu är ute på remiss. 
 
Angela Poroli, folkhälsostrateg på Falu kommun, berättar att ambitionen med det nya 
Folkhälsoprogrammet är att endast ha övergripande mål och att varje nämnd hittar sina egna 
specifika mål att arbeta efter. Det är i linje med tanken att programmet ska bli väl förankrat i 
verksamheten och att besluten ska komma underifrån och inte ovanifrån i organisationen.  
  
Malin Jonsson, verksamhetsutvecklare inom folkhälsa och fysisk aktivitet och projektledare 
för revidering av Folkhälsoprogrammet, berättar att folkhälsa är ett prioriterat område. Falu 
kommun har tidigare varit duktiga på att informera, men sämre på att bjuda in till diskussion. 
De är nu ute i verksamheten på olika sätt för att skapa förutsättningar för diskussion. 
 
Joanna Stridh, näringslivsutvecklare, informerar om vad som är bra livmiljöer. Hon berättar 
att det i Folkhälsoprogrammet nämns trygga tillgängliga miljöer, ute- och innemiljöer som 
stimulerar fysisk aktivitet, bostadsområden med plats för alla och ett rikt föreningsliv. 
 
Ordförande formulerar under sittande möte ett förslag till yttrande från KPR till 
Folkhälsoprogrammet som KPR ställer sig bakom.  
 
Beslut 
KPR lämnar följande som sitt yttrande till Folkhälsoprogrammet:  

Kommunala pensionärsrådet (KPR) vill betona vikten av att äldre ses som en resurs och att 
kunnande och engagemang tas till vara, bland annat genom äldres delaktighet och genom 
samråd med pensionärsorganisationerna.  

KPR vill också betona betydelsen av fysisk aktivitet och gemenskap för äldres hälsa och 
välbefinnande och vill att större fokus läggs på detta i såväl planeringen av vårt samhälle som 
i äldres vardag i övrigt. 

 
Expeditioner 
___________________________________________________________________________ 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Malin Jonsson 
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§ 10 Information från kommunstyrelsen och pensionärsorganisationerna 

Ingen information från landstinget gavs eftersom ingen representant kunde närvara vid dagens 
möte.  
 
Omvårdnadsnämndens majoritets ledord är hållbarhet, delaktighet och valfrihet. Det jobbas 
med detaljplanen för Kungsgårdsvägen, där tanken är att det ska byggas 330 lägenheter i en- 
och tvåvåningshus. Troligtvis kommer förslaget att överklagas av de boende där. 
Kopparstaden håller på att omvandla Kopparvägen 41 till ett seniorboende. Om det faller väl 
ut så kommer även Kopparvägen 39 göras om till seniorboende. Nya lägenheter har byggts i  
kvarteret Brigaden,  alla 90 av dessa lägenheter är redan tingade. 100 lägenheter kommer att 
byggas på Galgberget och samtliga kommer att ha balkong, vissa med utsikt mot Runn.  
 
Kommunen arbetar hårt för att få till fungerande nätverk gällande bredband och kommer att 
tillsammans med övriga kommuner i Dalarna att söka EU-medel för detta. Diskussioner 
mellan Falu kommun och Landstinget pågår om färdigbehandlade patienter. Falu kommun 
arbetar efter konceptet trygg hemgång. Undersökningar visar att den grupp som behandlats på 
avdelning 27 är de som känner sig mest otrygga vid hemgången. På grund av detta har ett nära 
samarbete utvecklats mellan avdelning 27 och Falu kommun. Sjuksköterskebrist råder i länet 
och Falu kommun och Landstinget samarbetar för att locka fler undersköterskor till regionen.  
 
Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården som Åsa Bergman Bruhn har gjort 
är klar. Uppföljningen har bland annat skett genom fokusgruppsintervjuer, enkäter och 
studentuppsats. Uppföljningen visar att viktiga faktorer för upplevd kvalitet är; bemötande, 
delaktighet, tillgänglighet till hemsjukvården, tillgång till hjälpmedel och nödvändig 
apparatur samt symtomkontroll. Mindre kommuner får bättre resultat än större. Det som kan 
förbättras är tydligare gränsdragning gentemot hemtjänsten och ökad tillgänglighet per 
telefon.  Hemsjukvården i Falun är väl försedda med personal och har relativt lätt att rekrytera 
personal då det är en attraktiv arbetsplats. Hemsjukvården har 1,2 läkare knutna till sig, 19 
årsarbetare sjuksköterskor samt 10 arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  
 
Antalet sjukskrivna ökar inom omvårdnadsförvaltningen. Kommunen som mål att minska 
sjuktalen, vilket är en stor utmaning för förvaltningen. 
 
Det finns två alternativ att bemöta den stora efterfrågan av platser i vård- och 
omsorgsboenden som enligt boendeplanen kommer att behövas. Antingen kommer 
Risholnsgården utökas med 16 platser under 2016 och ett nytt boende byggas 2019 eller så 
kommer 48 nya platser skapas 2017. 
 
 
 Beslut 
KPR antecknar informationen till protokollet. 
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§ 11  Anmälningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  
- Sammanträdesprotokoll från KHR/au 2015-02-11 

- Sammanträdesprotokoll från KPR/au 2015-02-12 

Beslut 
KPR antecknar till protokollet. 

§ 12 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
KPR antecknar till protokollet. 
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