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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2019-12-03 

    
 

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 

Ordföranden informerar om att Region Dalarna för närvarande diskuterar begreppet 

funktionshinder/funktionsvariation. Ledningen i kommunen inväntar resultatet av 

diskussionerna och vilka konsekvenser det kan få.  

 

Temakvällar kommer att anordnas två gånger per år. Ordföranden återkommer med förslag på 

datum och innehåll.  

  

Jonas Hampus informerar om att omvårdnadsnämnden har beslutat att utdrag ur 

belastningsregistret ska tas ut i samband med anställning inom äldrevården. Den nya rutinen 

börjar gälla från den 1 januari 2020. Kommunen har utrett frågan under det senaste året och 

nu beslutat att införa samma rutin man redan har för arbete inom barnomsorgen. Kontrollen 

görs för att säkerställa att ingen anställs som är dömd för stöld, bedrägeri, misshandel, våld 

eller narkotikabrott. Den nya rutinen gäller personal som nyanställs och påverkar inte redan 

anställda.  

 

Ordföranden konstaterar att seniormässan som anordnades i november blev mycket lyckad 

och välbesökt.   

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 3 Seniorernas hus 

Jonas Hampus berättar om arbetet i omvårdnadsförvaltningens arbetsgrupp för Seniorernas 

hus. Gruppen har träffats fyra gånger och två personer från SKPF har också tillkommit till 

gruppen sen starten. Vid andra mötestillfället beslutades att ett studiebesök skulle göras i 

Gnesta för att se hur de arbetar med sitt projekt Aldrig ensam i Gnesta. Allt som görs inom 

ramen för projektet sker i nära samverkan med Gnesta kommun. Inom ramen för projektet 

arbetar man mycket med ensamhetsproblematik och det var utifrån detta som tanken på 

Seniorernas hus uppstod. Man har inte gjort något nytt från kommunens sida men man har ett 

gemensamt mål och samordnar sina resurser bättre. För mer information, se bifogad 

powerpointpresentation. 

 

Omvårdnadsförvaltningen har som mål att samverka med frivilligorganisationerna och Jonas 

Hampus bedömer att de resurser som finns idag täcker den verksamhet som skulle krävas. 

Exempelvis har man inte dragit ned på resurser till Träffpunkterna och det finns fritidsledare 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2019-12-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

på Träffpunkterna som är vana att röra på sig och som skulle kunna samarbeta med 

frivilligorganisationerna.  

 

Jonas Hampus betonar att fokus för arbetsgruppen ska vara på vision, verksamhetsidé och 

innehåll. Målet är att Seniorernas hus ska kunna ha öppet mån-fre kl. 10-15, att det finns kaffe 

till självkostnadspris och en scen där man kan hålla föredrag m.m. Seniorernas hus ska vara 

lättillgängligt, en plats där man lätt kan slinka in. Verksamheten ska bejaka mångfald och att 

redan fungerande verksamheten bibehålls och utvecklas. Det ska vara öppet för alla seniorer 

och inte konkurrera med kommunens egen verksamhet.  

 

Ett fokusområde kan vara att inspirera till att komma ur ensamhet, men finns andra frågor? 

Det är viktigt att våga fokusera på något område till att börja med. En tankegång är att man 

kanske inte alltid behöver använda kommunen för att få saker och ting gjorda i vardagen utan 

att frivilliginsatser också kan vara ett sätt.  

 

Efter presentationen diskuteras Seniorernas hus i mindre grupper. Nedan synpunkter kommer 

fram i diskussionen.  

 

Det är viktigt att prata ihop sig om en vision. Vi har redan mycket verksamhet vi kan få in i 

Seniorernas hus. Det gäller att inte ta sig vatten över huvudet och börja med en lagom 

ambitionsnivå.  

 

I Svärdsjö tror man att det förmodligen är få som skulle åka in till Falun för att ta del av 

verksamheten i Seniorernas hus. Istället skulle man kunna etablera ett Seniorernas hus i 

Svärdsjö dit även pensionärer från närliggande byar skulle kunna åka. Det finns en lokal i 

Svärdsjö där Seniorernas hus skulle kunna finnas. Man bedömer att ensamhetproblematiken 

är samma i stan och på landsbygden. Det är viktigt att få ut information till pensionärerna och 

att aktivera dem. 

  

Det finns många små orter som ligger ute på landsbygden där man behöver fundera på hur 

man kan få pensionärerna engagerade eftersom de troligen inte åker in till Seniorernas hus i 

Falun.  

 

Ett problem för de lokala pensionärsorganisationerna i Svärdsjö är att kommunens 

verksamhet på träffpunkten konkurrerar ut pensionärsorganisationerna eftersom kommunens 

verksamhet är gratis och det även finns väl fungerande fritidsledare.  

 

På landsbygden är det lättare att jobba med ensamhetsproblemen eftersom det finns 

träffpunkter och genom dem finns det många lokaler. Ett förslag är att man etablerar ett 

samarbete mellan skolornas årskurs 9 och pensionärsorganisationerna. Pensionärerna skulle 

kunna få hjälp med datorfrågor på träffpunkterna och de äldre skulle kunna hjälpa till på 

hemkunskapen i skolan. Kommunen kan stötta med hyran. Skolans lokaler är ofta 

underutnyttjade.   

 

Åtgärderna ska gälla även de som inte är med i pensionärsföreningarna. Kommunen måste ta 

ett större ansvar och kan inte lägga över ansvaret på pensionärsorganisationerna.  
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2019-12-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Jonas Hampus och ordföranden sammanfattar diskussionen med att det behövs en vision. Vad 

är det för samhällsutmaningar som vi vill adressera? Vi vill få bort åldersbarriärer och 

stad/landsbygdsbarriärer, arbeta utifrån befintliga resurser och de behov som finns bland de 

äldre. Gnesta kan vara en inspiration.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 4 Väntjänst 

Jonas Hampus informerar om kommunens väntjänst. Om man vill komma i kontakt med 

väntjänsten kontaktar man en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren i sin tur hör av sig 

till de som är aktiva i väntjänsten. Det finns möjligheter att utveckla verksamheten genom att 

utse en frivilligsamordnare. Det finns befintlig personal som skulle kunna gå in i den rollen.  

 

Inom SPF har man en väntjänst men det är svårt att få tag på de som är ensamma. 

Organisationen kommer att starta en studiecirkel den 12 december för att utbilda personer 

som kan gå hem till ensamma.  

 

Ordföranden konstaterar att ensamheten hos äldre skulle kunna brytas med Seniorernas hus.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 5 Kollektivtrafik – strategi för tillgänglighet och hållplatser 

Punkten utgår då Håkan Jansson fått förhinder att delta.  

  

§ 6 Sammanträdesplan för Kommunala pensionärsrådet 2020 

Beslut 

KPR godkänner sammanträdesplanen. 

§ 7 Grundbidrag till pensionärsorganisationer 2020 

Information om grundbidraget lämnas.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2019-12-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Omvårdnadsnämnden 

Besparingskrav 

Camilla Andersson Sparring, ordförande i omvårdnadsnämnden, konstaterar att nämnden 

brottas med besparingskrav.  

 

Boenden 

Trygghetsboendeutvecklingen i Svärdsjö går framåt. Nämnden arbetar för att få fler 

trygghetsboenden på landsbygden.  

 

Kommunen har byggt för många små boenden vilket gör att kommunen går back ekonomiskt.  

 

Nämnden har fattat beslut om att utreda att lägga ut fler vård- och omsorgsboenden på 

entreprenad.  

 

Hemtjänst 

När det gäller neddragningen av hemtjänsttimmar är det en anpassning till verkligheten. 

Kommunen har godkänt för många timmar och då går det åt för mycket personal. Justeringar 

kommer att ske men det kommer inte betyda att personalen behöver arbeta snabbare. Det är 

justeringar på några få minuter per besök. Den som har hemtjänst betalar för den tid som 

personal är på plats.  

 

Bästa kommun att bli äldre i 

Falu kommun har utsetts till Sveriges bästa kommun att bli äldre i. 

 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan 

Ordföranden informerar om att KPR enligt reglementet ska ha en verksamhetsplan och att 

resultatet ska redovisas i en verksamhetsberättelse vid årets slut.  

 

Kundnöjdhet på boenden 

Falu kommun ligger väldigt högt när det gäller kundnöjdhet på boenden.  

 

Demokrativecka 

Demokrativeckor med fokus på Agenda 2030 pågår i demokratirummet på biblioteket där 

förvaltningar och föreningar har möjlighet att berätta om sin verksamhet. Vecka 18 finns 

möjlighet för Funktionshinderrådet och KPR att delta. Katarina uppmanar organisationerna att 

höra av sig under nästa vecka om de vill/har möjlighet att medverka.  

 

Hälsosamtal 

Vårdcentralerna kommer att erbjuda hälsosamtal för yngre, men inte för äldre. Det beslutades 

vid senaste regionfullmäktige.   
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Hörslingor 

Ordföranden har pratat med serviceförvaltningen om hörslingor. I biblioteket är problemet 

med hörslingan åtgärdat. Uppdaterad information om hörslingor lämnas vid nästa KPR. 

 

Demenssjukdomar 

Önskemål finns om en informationsfolder om demenssjukdomar. Jonas Hampus informerade 

om demenssjukdomar vid pensionärsmässan.  

 

Pensionärsorganisationerna 

Måltidsrådet 

Margareta Dunkars informerar om mötet med Måltidsrådet. En brukarundersökning om 

måltider på äldreboenden för att undersöka kundnöjdheten har genomförts. Faluborna är 

generellt nöjda med maten. Köttet till måltiderna kommer från Naturskolan. 

 

Information om kostråd gavs vid mötet.   

 

Pensionärer har möjlighet att äta lunch på skolrestaurangerna.  

 

Vid mötet fick Måltidsrådet prova de matlådor som går ut till äldre och maten fick bra betyg.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 9 Övriga frågor 

Ordföranden för en dialog med Region Dalarna om deras deltagande vid KPRs möten.   

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

 


