1 (4)

Kommunala pensionärsrådets
arbetsutskott

Plats och
tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-04

Digitalt möte

Närvarande Katarina Gustavsson Ordförande
ledamöter
Margareta Dunkars SPF Seniorerna Falun
Anders Sätterberg

SPF Seniorerna Falun

Ingveig Danielsen

SKPF

Robert Karlsson

PRO Falun

Övriga
närvarande Jonas Hampus, sektionschef omvårdnadsförvaltningen
Karin Aldskogius, sekreterare

Utses att justera: Margareta Dunkars
Justering: 2020-10-09
Justerade paragrafer 1–4

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………………
Katarina Gustavsson

Justerande

…………………………………………………………
Margareta Dunkars

2 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2020-09-04

Innehållsförteckning
§1

Val av justerare

§2

Ny tjänstemannaorganisation för socialförvaltningen

§3

Aktuellt från ordföranden

§4

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

sterandens signaturer

3 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2020-09-04

§1

Val av justerare

Beslut
KPR-au beslutar att utse Margareta Dunkars att justera protokollet.
§2

Ny tjänstemannaorganisation för socialförvaltningen

Jonas Hampus, sektionschef, informerar om ny tjänstemannaorganisation för
socialförvaltningen. Förslaget är tänkt att minska kostnaderna och göra att det ska bli ett
bättre flöde och organisation av frågorna. Jonas Hampus har tittat på hur andra kommuner har
organiserat verksamheten bl.a. Gävle, Växjö, Borlänge och Östersund. Förslaget liknar hur
verksamheten är organiserad i Borlänge och Östersund.
Förslaget innebär i korthet att nuvarande socialförvaltning delas upp i olika delar. LSSsektionen och socialpsykiatrin flyttas över till omvårdnadsförvaltningen. Barn- och
familjesektionen flyttas över till barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningens
vuxensektion och sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens) bildar en ny
förvaltning.
Inriktningsbeslutet är nu ute på remiss hos partier och nämnder. Omvårdnadsnämnden
behandlade förslaget i augusti och har ställt sig bakom det.
KPR-au vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen. Karin Aldskogius tar reda på hur KPR-au kan ta del
av förslaget och hur man kan lämna synpunkter.
§3

Aktuellt från ordföranden

Katarina Gustavsson, ordförande, har haft kontakt med kommunikationskontoret för att göra
Falu kommuns hemsida mer lättillgänglig för KPR:s målgrupp.
När det gäller Seniorernas hus så framgår efter politiska diskussioner att det inte kommer att
kunna gå att nyttja Wallmanssalen. Viljan finns dock att lösa lokalfrågan.
Av diskussionen i KPR-au framgår att det finns olika uppfattningar om vad som är möjligt
och att olika organisationer verkar ha lite olika information om läget. Bl.a. finns en
avsiktsförklaring mellan SPF och Falu kommun gällande hyra av lokal i studenternas hus.
Ordföranden vill gärna se ett möte för att diskutera frågan mellan berörda aktörer.
Anders Sätterberg konstaterar att SPF:s lokalfrågor som enskild organisation inte har något
med den övergripande frågan gällande Seniorernas hus att göra. SPF kommer därför fortsätta
diskussionerna med kommunfastigheter och kommunalråd Joakim Storck.

sterandens signaturer
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Ordföranden undrar om KPR-au önskar information om tandvård för äldre från Region
Dalarna vilket KPR-au tycker vore intressant.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.
Ordföranden ordnar möte med kommunalråden för att säkerställa att alla har samma bild
gällande Seniorernas hus.
Region Dalarna bjuds in för att informera KPR-au om tandvård för äldre.
§4

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Jonas Hampus, sektionschef, informerar om aktuella frågor inom omvårdnadsförvaltningen.
Äldreomsorgslyftet är en utbildning på 1,5 år som startat för undersköterskor där man
kombinerar utbildning och arbete.
Serviceassistenter kommer att införas inom ramen för projektet breddad rekrytering. Det är
personer som ska assistera med service till undersköterskor och organisationen i stort.
Ett standardiserat insatsförlopp vid demens kommer att införas.
Det har fungerat bra i verksamheterna under sommaren.
Dagverksamheten stängdes av smittskyddsskäl. Man bedömer nu att nyttan av att öppna
dagverksamhet till viss del överväger riskerna och erbjuder de som har de största behoven att
komma dit. När dagverksamheten stängdes fick många fler behov av hemtjänst. Det ledde
också till ojämlikhet vad gäller avgifter, något som förvaltningen nu har justerat.
Omvårdnadsförvaltningen har svarat på remissen om välfärdsteknik (2020:14) och man
tillstyrker utredningens slutsatser.
Trygghetstelefonen inrättades som en följd av Coronapandemin. Man har dragit samma
erfarenheter som SPF att det inte är många som ringt in spontant. Däremot har förvaltningen
själva ringt upp vissa grupper.
Margareta Dunkars undrar om den trycksak man efterfrågat om demens är på gång. Jonas
Hampus lovar undersöka med demensteamet.
Se vidare bifogad powerpointpresentation.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.
Nästa möte i KPR-au blir den 21 oktober 2020 kl. 13.00.
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