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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2019-10-10 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

               Beslut 

KPR beslutar att utse Anders Sätterberg att justera protokollet. 

§ 2 Reflektioner kring föregående möte i KPR 

Jonas Hampus informerar om att en grupp ska åka till Gnesta för att besöka Seniorernas hus.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 3 Seniorernas hus 

Jonas Hampus informerar om arbetet med Seniorernas hus. En resa till Seniorernas hus i 

Gnesta kommer att genomföras för att få information och inspiration. Ordföranden Katarina 

Gustavsson och Jonas Hampus samt representanter för pensionärsorganisationerna kommer 

att delta. Totalt nio personer är anmälda. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 4 Ny lag om trygghetsboende 

Detta är en ny form av trygghetsboende som kräver att den sökande har ett biståndsbeslut. Det 

är frivilligt för kommuner att satsa på den nya varianten av trygghetsboende.  

 

Jonas Hampus bedömer inte att Falun behöver den här formen av trygghetsboende då det 

redan finns många trygghetsboenden idag. Risken är att man drar på sig kostnader som man 

inte har kontroll över. Omvårdnadsförvaltningen tycker att det ska finnas trygghetsboenden 

där man får hjälp men utan biståndsbeslut. Det är bättre att biståndsbeslutet kommer i 

samband med att behovet av hemtjänst uppstår.  

 

Det finns ett trygghetsboende på gång i Svärdsjö. Det finns intresse i Enviken men ingen 

kommunal mark att bygga på. En möjlighet är att undersöka om det finns någon privat 

byggherre som är intresserad.   

 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2019-10-10 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Anhörigavlösare 

Helene Sundgren, enhetschef omvårdnadsförvaltningen, och Anette Sundvik, 

anhörigavlösare, presenterar verksamheten. Anhörigavlösarna är till för de som stödjer/vårdar 

en närstående och inte själva kan lämna hemmet utan att den anhöriga har någon annan på 

plats. Det finns två anhörigavlösare i Falu kommun. Avlösarservice är en avgiftsfri tjänst till 

anhörigvårdaren och kan medges upp till tio timmar per månad kostnadsfritt. Man måste 

ansöka om anhörigavlösning hos biståndsenheten. Det går även att betala för att få fler 

timmar. Anhörigavlösning finns tillgänglig måndag-fredag på dagtid. Det går att få 

anhörigavlösning även på helger men då är det hemtjänstpersonal som kommer. 

Anhörigavlösare städar, tvättar och handlar inte utan fokus ligger på sociala aktiviteter såsom 

promenader, att gå till biblioteket etc.  

 

Man genomför vanligtvis 2-3 besök per dag. Det är hög kontinuitet i verksamheten. 

Anhörigavlösarna bygger ofta upp en nära relation till både den sjuke och vårdaren. Man ser 

ett stort behov av anhörigavlösning hos vårdarna. Det ger dem en möjlighet till samtal och att 

lösa praktiska frågor.  

 

Katarina Gustavsson konstaterar att de 10 timmarna har funnits länge men att många inte har 

kännedom om möjligheten att använda en anhörigavlösare. Det är ett billigt sätt att underlätta 

för de som vårdar. Den dagverksamhet som finns på boenden är en annan möjlighet att få 

avlastning.  

 

Helene Sundgren informerar även om äldrekollo som arrangerades under sommaren. Det 

fanns 50 platser per dag på kollot och det var nästa fullt varje dag. Omvårdnadsförvaltningen 

är väldigt nöjda med resultatet och har fått mycket positiv feedback.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 6 Brukarrevision av träffpunkterna 

Elisabeth Ottevall och Anette Kruse, brukarrevisorer, informerar om brukarrevisionen av 

träffpunkterna som är slutförd. Revisorerna har besökt alla träffpunkter och talat med 

fritidsledarna och besökarna (84 personer). De flesta kommer till träffpunkterna för 

gemenskapen och upplever att de blir väl omhändertagna och sedda. Träffpunkterna ordnar 

skiftande verksamheter som bingo, föredrag och middagar. Alla träffpunkter uppfyller de 

uppsatta målsättningarna som innebär att träffpunkterna ska vara öppna för alla och passa de 

flesta.  

 

Fler kvinnor än män kommer till träffpunkterna. Besökarna gav träffpunkterna 4,8 av 5 i 

betyg. Fritidsledarna fick betyget 4,3 av 5.  

 

Revisorerna bedömer att det här är en väldigt viktig verksamhet och att den bidrar till 

minskad ensamhet. För mer information se bifogad rapport. 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 7 Information från kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden,  
pensionärsorganisationerna och Region Dalarna 

 
Omvårdnadsnämnden 

Väntjänst 

Kommunen fångar upp vilka som vill ha väntjänst. För att rekrytera personer som kan vara 

kontaktpersoner så annonserar man i tidningen. Det finns i dagsläget 5-10 personer som är 

kontaktpersoner. Man får arvode för att vara kontaktperson. Det har funnits tankar om hur 

man kan använda sociala medier för att skapa t.ex. slutna grupper där man kan få kontakt med 

andra. Ett Seniorernas hus är bra men det kan vara svårt att ta sig dit för den som vill träffa en 

kontaktperson. Omvårdnadsförvaltningen och pensionärsrådet ska arbeta vidare med frågan 

om väntjänst. 

 

Inom SPF har man 10-12 personer som är kontaktpersoner. SPF anser att det vore bra med ett 

Seniorernas hus eftersom det skulle vara en möjlig mötesplats. I Korsnäs finns många som 

inte deltar på aktiviteter och en del av dessa blir väldigt ensamma. 

 

Önskemål förs fram om att kommunen ordnar en utbildning hur man närmar sig en person 

som hamnat i ensamhet.  

 

Jonas Hampus berättar att seniormässan (se nedan) är ett sätt att få ut information. Vidare 

bjuder omvårdnadsförvaltningen in alla som är 75 år och äldre (ca 4000 personer) till 

informationsträffar där man berättar om vilka insatser som görs. Man erbjuder också 

hembesök.  

 

Seniormässa 

I år arrangeras en seniormässa i Kulturhuset den 22 november kl. 9-13. Mässan beräknas få 

450 besökande. Många aktörer kommer att delta såsom Räddningstjänsten, polisen, 

bank/försäkring och Kopparstaden. Arrangemanget är initierat av KPRs ordförande och 

omvårdnadsförvaltningen. Det kommer att vara föredrag kl. 9.30-12 och sen finns det tid för 

frågor. Kulturinslag från Dalateatern planeras också. I Bjursås och Svärdsjö kommer det 

också att vara informationsmöten. Där kom ca 30 personer förra året. Alla som är 75 år och 

äldre får ett brev och annons går ut i Annonsbladet.  

 

Upphandling Norshöjden/Korsnäs 

Omvårdnadsförvaltningens upphandling är klar för Norshöjden/Korsnäs. A och O omsorg 

vann upphandlingen.  

 

 

 

Besparingsförslag omvårdnadsnämnden 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2019-10-10 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

När det gäller omvårdnadsnämndens ekonomi ligger man minus 20 miljoner kronor nu. 

Åtgärdsförslag har tagits fram. En åtgärd som föreslås är att mer verksamhet läggs ut på 

entreprenad. Vilka verksamheter det kan röra sig om blir en senare fråga. Innan dess behöver 

förvaltningen ha en dialog med leverantörer och höra om det finns intresse. Förvaltningen 

anser att en blandning mellan privata och kommunala tjänster är bra ur ett kvalitetsperspektiv.  

 

En annan åtgärd som föreslås är att minska tiden i hemtjänsten. Falu kommun ligger högt i 

jämförelse med övriga kommuner. Kommunen har en låg andel vård- och omsorgsboenden 

men mycket hemtjänst. Många bor hemma och det är dyrare än att ha äldre på boenden. 

Förslaget om neddragen hemtjänst bedöms spara 6 miljoner kronor. Inga avgifter kommer att 

höjas utan det är maxtaxa som gäller och den beslutas på nationell nivå. Timtaxor kan 

kommunen styra över men inga höjningar är planerade.  

 

Senast i februari 2020 ska återrapporten vara klar till omvårdnadsnämnden. 

 

Kommunstyrelsen 

Ingen information att lämna utöver budgeten som tas upp under annan punkt på 

dagordningen.  

 

Pensionärsorganisationerna 

SPF Seniorerna Faluns egen verksamhet kommer att flytta in i gamla Stadshotellet. Det finns 

expedition och två möteslokaler där.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 8 Kommunens budget och besparingsåtgärder 

Sari Nilsson, ekonomichef, informerar om budgeten och kommunens ekonomi. Se bifogad 

powerpointpresentation.  

  

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 9 Övriga frågor 

Ordföranden kommer att kontakta serviceförvaltningen för att få en uppdaterad lista över 

hörslingor.   

 

Region Dalarna kommer att delta på KPRs möten vid behov och planerar inte att ha någon 

permanent representant.   


