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Pia Joelsson, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen 

Kjell Persson, ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen 

Åsa Dahlstrand, nämndfunktionen stadskansliet 

Karin Hedwall Aldskogius, sekreterare 
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Justerandens signatur 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2018-03-20 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

Beslut 

KPR beslutar att utse Robert Karlsson att justera protokollet. 

§ 2 Dialog kring revideringen av boendeplanen 

Pia Joelsson, förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen, informerar om arbetet med 

boendeplanen. Rådet får möjlighet att under mötet diskutera följande mål i mindre grupper 

om 2-3 personer (se bifogad powerpoint): 

- Kvalitetsmål 

- Säkerhetsmål  

- Miljömål 

- Utemiljömål 

- Teknik och tekniska lösningar 

 

Synpunkterna kommer att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med boendeplanen.  

 

Beslut 

KPR har haft dialog kring revidering av boendeplanen.  

§ 3 Information och dialog om snöröjningen vintern 2017/18 

Kenneth Wåhlberg, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, informerar om läget 

gällande snöröjningen. En slutsats efter årets vinter är att kommunen måste bli bättre på att 

informera om snöröjningen och att själva snöröjningen och vinterväghållningen måste bli 

bättre. Kommunen har inga egna resurser i form av t.ex. maskiner utan uppdraget ligger på en 

huvudentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer s.k. funktionsupphandling. 

Kommunen har enbart kontakt med huvudentreprenören. I upphandlingen ställs funktionella 

krav på entreprenören men kommunen styr t.ex. inte vilka maskiner som används. Tanken 

med förfaringssättet är att sporra entreprenören att hitta bra lösningar och utföra arbetet så 

effektivt som möjligt. Nuvarande avtal är ett tvåårsavtal med option på 1+1 år. Avtalet rullar 

vidare om ingen part säger upp det. 2-årsavtalet löper ut i augusti 2018.  

 

Kommunen har haft ett liknande avtal tidigare med andra entreprenörer. Det som varit 

annorlunda med Skanska är att deras underentreprenörerna har varit nya, vilket har visat sig 

problematiskt. 

 

Pensionärsrådet har frågor och synpunkter om viten, budget för snöröjning, bortforsling av 

snö, vilka områden som är prioriterade, hål i vägarna och hur snöröjningen sköts på 

landsbygden.  
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2018-03-20 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kenneth Wåhlberg konstaterar att kommunen kontinuerligt påtalar och fotograferar de brister 

som upptäcks. Det är dock ofta svårt att tolka om entreprenören har uppfyllt kraven vilket gör 

det komplicerat att bötfälla och kräva viten.  

 

Budgeten för snöröjning är ungefär densamma varje år eftersom kostnaderna i genomsnitt är 

desamma sett över flera år. Vissa år blir det underskott, som i år, och andra år överskott. I 

dagsläget finns inga budgetmässiga restriktioner för snöröjningen. 

 

När det gäller bortforsling av snö så är det inte enligt avtalet fritt fram att forsla bort snö, utan 

kommunen och entreprenören ska vara överens om det är nödvändigt.  

 

Hål i vägarna är ett särskilt problem som blir större med en sådan vinter som i år. Det är 

tyvärr inte möjligt att åtgärda uppkomna skador ännu eftersom det är för kallt för 

vägunderhåll.  

 

På landet finns ofta en större väg igenom byn som Trafikverket har ansvar för. Mellanstora 

vägar sköter kommunen och de mindre vägarna hanteras av en vägförening/samfällighet (som 

kan få bidrag från kommunen).  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

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

Kommunstyrelsen 

Jessica Wide informerar om att förslag gällande användning av studenternas hus kommer att 

skickas ut inom kort inför ett planerat möte med parterna den 22 mars. 

 

Från årsskiftet ansvarar Landstinget för kollektivtrafiken. Flextrafik planeras komma igång 

till hösten. Väntplats vid knutpunkten har diskuterats och förhandlingarna har varit tuffa men 

förhoppningen är att den kommer att vara klar under vintern 2018.  

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att sänka åldersgränsen för trygghetsboende från 70 

till 65 år. Det var SPFs boendegrupp som väckte förslaget.  

 

Omvårdnadsnämnden  

Anna Hägglund konstaterar att de flesta fallolyckorna sker i hemmet, dålig snöröjning till 

trots. Omvårdnadsförvaltningen satsar därför under 3 år extra på att arbeta för att förebygga 

fallolyckor. Med projektet kommer man att få en bra bild av problemen. Falun sticker ut med 

många fallolyckor.  
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Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omvårdnadsnämnden inför ett nytt arbetssätt, individens behov i centrum.  

 

60 nya vårdplatser är på gång i Falun. Inom kort fattas beslut om vem som ska bygga.   

 

En något ändrad riktlinje för biståndsbeslut har antagits som rör sammanboende. Om man inte 

uppfyller kraven båda två har man tidigare inte kunnat få bistånd men man har nu öppnat för 

en paketlösning för samboende med olika vårdbehov. Har man flyttat in i ett vård- och 

omsorgsboende får även den som inte initialt uppfyllde kraven bo kvar om den andra parten 

avlider.  

 

Hälso- och sjukvårdsberedningen  

Kjell Persson informerar om att 1177 har blivit nationellt.  

 

Fyra tillnyktringsplatser kommer att finnas i Falun, en i Mora och en i Avesta. Landstinget 

och kommunen finansierar platserna med hälften var.   

 

Tematräffar har ägt rum. Senast handlade det om diabetes på stadsbiblioteket. I Envikens 

sockenstuga blir det nu också en träff om diabetes den 11 april. Den sista tematräffen före 

sommaren på stadsbiblioteket kommer att handla om modern hjärtsjukvård och är planerad 

den 26 april.  

 

Patientråden runt alla landstingsdrivna vårdcentraler fungerar bra.  

 

Hybridsalen invigs på fredag på Falu lasarett. 

 

Om man behöver vänta mer än 3 månader på en operation har man rätt att göra den på ett 

annat sjukhus än Falu lasarett. Väntetidskansliet kan ge mer information.  

 

När det gäller provsvar har man hittills bara fått svar när det varit något fel men nu har alla 

verksamhetschefer skrivit på att det ska komma svar på samtliga prov oavsett resultat, normalt 

inom 2-3 veckor.   

 

Kjell Persson berättar även om Skottlandsmodellen, där berörda aktörer ska samverka utifrån 

barnets behov, och Fontänhus, där fokus ligger på de som har psykisk sjukdom och/eller 

befinner sig i utanförskap och behöver hjälp med träning m.m.  

 

Pensionärsorganisationerna  

SPF undrar hur det går med eventuell finansiering av enkäten till byar ute på landet? 

Jessica Wide svarar att det pågår en beredning inom Falu kommun. Förvaltningarna upplever 

att man idag redan har god kunskap om behovet av bostäder på landet och att det finns 

underlag där man hittar sådan information.   

 

SPF Seniorerna Falun har lämnat synpunkter på samrådet om bostadsplanen men saknar en 

sammanställning av synpunkterna.   
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Jessica Wide konstaterar att det brukar göras en sammanställning av inkomna synpunkter som 

tas fram inför beslut. Den är allmän handling. Kommunen återkopplar däremot inte specifikt 

till de som har lämnat synpunkter. Det är viktigt att pensionärsrådet kan ta del av 

handlingarna om bostadsprogrammet inför beslut. 

 

SKPF distriktet kommer att ha sina möten i Coop forum från och med nu.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

 


