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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utses att justera Elsa Bergsten 

Justeringens plats och dag Rådhuset, 2018-10-18 

Justerade paragrafer 1 – 6 

 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

…………………………………………………………  
Karin Aldskogius 

 
Ordförande 

 

…………………………………………………………  
Jessica Wide 

 

Justerande 

 

…………………………………………………………  

Elsa Bergsten 

  

Plats och 
tid 

Rådhuset, Sessionssalen kl. 09:30 – 12:00                                                    

Närvarande 
ledamöter 
och 
ersättare 

Jessica Wide 

Anna Hägglund 

Elisabet Ottervald 

Urban Björn 

Gunilla Barkar 

Margareta 

Dunkars 

Kjell Perers 

Staffan Mild 

Anna Maria 

Wahlberg 

Inger Strandmark 

Gunilla 

Tjernström 

Gunnel Forssén 

Torsten Bodin 

Karin Jacobsson 

 

 

Ordförande, repr KS 

Repr OMV 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Svärdsjö Enviken 

 

SPF Svärdsjö Enviken 

SKPF Falun 

PRO Falun 

 

 

Christer Åberg 

Marie Jansson 

Gunilla Westh 

Ulla Murman  

Håkan Sahlander 

Per-Olov Olsson 

Elsa Bergsten 

Matts Brusén  

Sixten Andersson 

Kerstin Hansson 

Lena Hedlund 

 

 

PRO Grycksbo 

PRO Grycksbo 

PRO Sågmyra-Bjursås 

PRO Sågmyra-Bjursås 

PRO Korsnäs-Vika 

PRO Korsnäs-Vika 

PRO Sundborn 

PRO Svärdsjö 

PRO Enviken 

Vision 

SKPF avd 6 

 

     

Övriga 
närvarande 
 
 
 

Jonas Hampus, enhetschef omvårdnadsförvaltningen 

Birgitta Lindberg, revisor 

Anette Kruse, revisor 

Kerstin Jansson, sektionschef vård- och omsorgsboenden 

Yareska Barlaki, enhetschef Hälsingegården 

Mathilda Strand, dietist serviceförvaltningen 

Erik Bäremo, projektledare serviceförvaltningen 

Karin Aldskogius, sekreterare 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2018-10-09 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

Beslut 

KPR beslutar att utse Elsa Bergsten att justera protokollet. 

§ 2 Brukarrevision av Hälsingebacken 

Revisorerna Elisabet Ottervald, Birgitta Lindberg och Anette Kruse informerar om den 

brukarrevision som genomförts av Hälsingebacken.   

 

På Hälsingebacken bor personer med stort omvårdnadsbehov. Hälsingebacken är nybyggt och 

det finns sammanlagt 48 platser. På boendet arbetar 42 anställda.  

Revisorerna har haft informationsmöten och genomfört intervjuer med boende och personal. 

Man har även skickat ut en enkät om inflytande och självbestämmande till de boende. 

Ungefär hälften av de boende upplever att de får var med och bestämma. De anhöriga och 

personalen upplever att de har större möjligheter till inflytande än de boende. När det gäller 

bemötande, respekt och integritet upplever de flesta att man får gott bemötande och man vet 

vart man ska vända sig om man inte är nöjd. De allra flesta vet vilka kontaktpersoner som de 

närstående har. Måltider, boendemiljö och meningsfull vardag upplever de boende som bra. 

De tycker dock att det är för lite personal, de vill ha mer stöd. De anhöriga tycker att 

personalen är bra, men det finns även kritiska röster. Det är bl.a. för stor personalomsättning. 

Personalen själva trivs bra.  

 

Hälsingebacken har många positiva sidor. Det som är bra är att alla intervjuade känner sig 

trygga. Det är fräscht, modernt och det är lätt att komma ut i trädgården. Gymnastik finns två 

gånger per vecka. Det finns dock saker som behöver förbättras. Vissa av de äldre vill 

träna/rehabilitera men personalen har ibland inte tid. Många äldre sitter själva och känns lite 

övergivna. 

 

Generellt gäller att de som flyttar in framöver i större utsträckning kommer att vara dementa.  

Därför satsar man mer på gemensamhetsutrymmen och lägger mindre kvadrat på de enskilda 

rummen eftersom behovet att kunna träffa andra ökar.  

 

Utgångspunkten i vården är värdighetsgarantierna: trygghet, inflytande och gott bemötande. 

Revisorerna konstaterar att det är något personalen behöver mer stöd och utbildning i. Det är 

viktigt att göra värdighetsgarantierna kända särskilt med tanke på neuropsykiatriska och 

psykiatriska diagnoser. Man bör också överväga att ge särskilt ansvar till personalen för de 

dagliga verksamheterna.   

 

Revisorerna har presenterat revisionen i omvårdnadsnämnden där man uppmanade 

revisorerna att ta fram en handlingsplan som nu också redovisats i nämnden. Revisorerna ska 

tillbaka till nämnden igen om sex månader.  
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2018-10-09 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Region Dalarna gav högskolan i uppdrag att hålla en utbildning i brukarrevision. Revisorerna 

ska ha egen erfarenhet från den verksamhet de reviderar. Det här var den fjärde 

brukarrevisionen som genomförts.   

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 3 Diskussion om idéer och förslag om användning av medel till 
välfärdsteknik 

Jonas Hampus, enhetschef på omvårdnadsförvaltningen, informerar om de statliga pengar, 

350 miljoner kronor nationellt, som finns för satsningar på välfärdsteknik, varav 2 miljoner 

går till Falun. Dessa pengar måste användas under 2018. 

 

Omvårdnadsförvaltningen önskar inrätta en arbetsgrupp för medborgardialog så att pengarna 

kan användas på ett bra sätt. Även personalen ska kunna ta del av de avsatta pengarna. 

Omvårdnadsförvaltningen vill ha ett par personer från respektive organisation som kan ingå i 

dialoggruppen. Organisationerna uppmanas att skicka in namn till Jonas Hampus senast den 

31 oktober. 

 

Omvårdnadsförvaltningen har sett till att boenden numera har bredband, wifi. Det är även 

uppdaterat med ett gästnät på två ställen. Tyvärr har dock kommunens gästnät begränsningar i 

prestanda.  

Målet är att utrusta alla hus med bredband till varje brukares rum. I de nyaste husen kan man 

skaffa sig egen uppkoppling t.ex. för att använda Skype, men i de flesta fall finns inte den 

möjligheten. 

 

På Smedjan finns en visningslägenhet med modern teknik. Tanken är att hjälpa brukarna att 

testa den nya tekniken med det långsiktiga målet att bryta utanförskap. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 4 Måltidsrådet 

Kostpolitiskt program för Falu kommun antogs sommaren 2017. Det är ett övergripande 

styrdokument för skola, förskola och äldreomsorg. Den måltidsmodell som Falun arbetar 

utifrån är att måltiden ska vara säker, god, integrerad, näringsriktig, trivsam och hållbar. 

 

Måltidsrådet ska vara en kanal mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Måltidsråd 

finns även för förskolor och skolor.  

 



 5 (6) 

Falu kommun 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Måltidsrådet planeras ha ett möte per år och representanterna ska då ha möjlighet att både få 

information och föra fram sina åsikter. De som ingår i gruppen utöver 

pensionärsorganisationerna är omvårdnadsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningens och 

serviceförvaltningens dietister och kockar på Haraldsboköket, som är de som lagar maten till 

äldreboendena. Den första träffen i måltidsrådet ägde rum i september 2018. Nya riktlinjer för 

måltidsrådet har nyligen tagits fram bl.a. hur ofta möten ska äga rum.  

 

Följande personer utses att ingå i måltidsrådet: 

Margaretha Dunkars, SPF (ordinarie) 

Staffan Mild, SPF (suppleant) 

 

Agneta Ängsås, PRO (ordinarie) 

Suppleant utses senare. 

 

Karin Ollas, Vision (ordinarie) 

Kerstin Hansson, Vision (suppleant) 

 

Gunilla Sjödin, SKPF (ordinarie) 

Ingen suppleant utses.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen och beslutat om deltagare i måltidsrådet. 

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

Kommunstyrelsen 

Den 1 november börjar den nya kommundirektören Pernilla Wigren.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 november väljs presidium för fullmäktige, 

revisorer och kommunstyrelse. 

 

Pensionärsorganisationerna vill hyra in sig i Studenternas hus. Erik Bäremo från 

serviceförvaltningen har varit involverad i arbetet tidigare. Numera är det hans kollegor Joel 

Ytter och Mattias Wikström som hanterar frågan. Det finns ett utkast till kontrakt och i mitten 

av november räknar serviceförvaltningen med att ett skarpt förslag ska vara klart.   

 

Omvårdnadsnämnden   

Jonas Hampus informerar om boendeplanen. Kommunen har haft en sådan i ca 10 år. Innan 

dess togs servicehusen bort vilket skedde i början av 2000-talet. Det har visat sig 

framgångsrikt då ungefär en tredjedel av de äldre som bodde på servicehus klarade sig helt 

utan serviceboendet, en tredjedel klarade sig med hemtjänst och en tredjedel fortfarande var i 

behov av hjälp. Jonas Hampus menar att kvaliteten har ökat väldigt mycket för de som 

behöver vårdboende.  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Det är 97 invånare som är 65 år eller äldre som bor i särskilda vård- och omsorgsboenden. 

Idag har kommunen för få boenden för att täcka behovet och det är mycket hög beläggning på 

husen, kring 100 procent. Personer bor i genomsnitt 18 månader på särskilt vård- och 

omsorgsboende. Seniorboende och trygghetsboende kompletterar särskilt vård- och 

omsorgsboende.  

 

Det pågår diskussioner om vilka boenden som ska vara kvar. 30 nya lägenheter vid 

Seminariegatan/Bojsenburg byggs just nu men tyvärr kommer bygget att bli ca 6 månader 

försenat. I boendeplanen planeras för 35 platser 2018-2021, 45 platser 2022-2026, 45 platser 

2027-2030.  

 

Förebyggande hembesök erbjuds alla som är 75 år och äldre som inte har någon insats från 

omvårdnadsförvaltningen sen tidigare. Vill man inte ha hembesök kommer öppna 

informationstillfällen att anordnas den 12 november kl. 15-16 i Falun, den 14 november kl. 

15-16 i Grycksbo och den 21 november kl. 15-16 i Svärdsjö. Förra gången nådde man ca 170 

personer.  

 

Numera arbetar man i äldrevården med en arbetsmetod som kallas Individens behov i 

centrum. Där fokuserar man på förmågor och inte på brister. Tanken är att coacha äldre till ett 

mer självständigt liv och därmed undvika att människor blir passiviserade.  

 

Hälso- och sjukvårdsberedningen  

Ingen information från hälso- och sjukvårdsberedningen då Kjell Persson har förhinder att 

närvara vid mötet.  

 

Pensionärsorganisationerna  

Gunilla Barkar informerar om den enkät om boende för äldre som kommer att göras i 

Svärdsjö för personer i åldern 60-85 år, ca 1300 personer. Man har gjort marknadsföring av 

enkäten på olika sätt och hoppas på ett stort gensvar.   

 

Kooperativ hyresrätt nämns som ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt. Kommunen 

måste då gå in som borgenär. Att bo i den formen kan vara en möjlighet för äldre att flytta 

från hus till lägenhet då boendeförändringen inte blir lika kostsam för den enskilde.   

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 6 Övriga frågor 

Nästa möte i kommunala pensionärsrådet blir tisdag den 4 december kl. 9.30-12.00. 

 


