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Val av justerare

Beslut
KPR beslutar att utse Britt-Marie Ekman att justera protokollet.
§2

Redovisning av satsningen på välfärdsteknik

Sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling på omvårdnadsförvaltningen, Jonas Hampus
informerar om att Sveriges kommuner fick 350 mkr år 2018 från regeringen att satsa på
välfärdsteknik. För Faluns del handlade det om drygt 2 mkr, pengarna som måste användas
under år 2018. Omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen delade lika och fick ca 1
miljon vardera
Bärbara datorer köptes in till hemtjänstens enheter. Teknikcoacher utbildades, för att kunna
visa hur man beställer mat, betalar räkningar digitalt, använder sociala medier för kontakt med
andra människor m.m.
Det har också köpts in mobila utrustningar för att tex kunna ha vårdplaneringsmöten på
distans i hemmet.
Resurser lades även på att utrusta ”Smartare hemlägenheten” på Järnet. Teknik i form av en
robot med en Ipad har installerats för att kunna visa lägenheten utan att någon är där.
Socialförvaltningen har satsat 300 000 kronor av sin del av pengarna för att få igång en säker
e-posthantering för kommunicering av frågor med personuppgifter och sekretess.
En redovisning av hur pengarna har använts har lämnats in till socialstyrelsen och den har
också blivit godkänd.
En digital utvecklingsgrupp har bildats, 5 representanter från pensionärsorganisationerna
tillsammans med Jonas Hampus, omvårdnadsförvaltningen. Tanken är att ha en dialog runt
hur den här tekniken ska fortsätta utvecklas i kommunen. Gruppen har haft ett första möte,
och nästa möte är inplanerat till september, i Smartare hemlägenheten. Jonas tar gärna emot
inspel och idéer från de olika organisationerna.
En fråga ställs på mötet om några pengar har använts till att utrusta lokaler med hörslingor,
tex i Kristinehallen. De här pengarna har inte använts till det. Ansvaret för hörslingor i lokaler
där offentliga möten hålls ligger hos sektor service. Ordförande Katarina Gustavsson tar
frågan vidare till serviceutskottet.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§3

Hur kan gruppen pensionärer delta i vårt välfärdsbygge?

Ordförande Katarina Gustavsson inleder med att berätta att alliansen nyligen har träffats och
diskuterat strategiska mål för Falu kommun. En vilja finns att involvera det civila samhället i
diskussionen, och då är gruppen pensionärer en stark grupp. Vad kan/vill ni bidra med?

Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande:

3 (7)

Falu kommun

Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-04

Mötesdeltagarna diskuterar frågan:
Hur kan samarbetet utvecklas mellan civilsamhällets organisationer och kommunen?
Följande förslag redovisades:
1. Utveckla den väntjänstorganisation som redan finns, få hjälp via hemtjänsten med
kontaktuppgifter till personer som är ensamma.
2. Kommunen måste ge stöd i lokalfrågan för ett Seniorernas hus, många
verksamheter/aktiviteter skulle kunna utgå därifrån.
3. Göra enkla saker i vardagen i sin egen närmiljö. Det kan exempelvis handla om, att besöka
ensamma, erbjuda hjälp att handla och fadderverksamheter av olika slag i skolor och
förskolor.
4. Viktigt att träffpunkterna lever vidare och utvecklas.
5. Information om välfärdsteknikens möjligheter behöver spridas.
Civilsamhället och kommunen ska arbeta tillsammans, och den viljan finns också i den
politiska ledningen. Detta är ett arbete som redan har pågått under många år, problemet kan
ibland vara att civilsamhället och kommunen arbetar bredvid varandra istället för tillsammans.
Politiken behöver bli tydligare i sin viljeriktning i den här frågan och sen är det tjänstemännen
som ska se till att det blir verkstad i dialog med organisationerna.
Jonas Hampus tar med sig synpunkter och inspel och arbetar vidare med frågan.

Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§4

Seniorernas hus

En utvecklingsgrupp har bildats bestående av Anders Sätterberg SPF, Birgitta Wallman SPF,
Gunilla Barkar SPF, Erik Svensson PRO Hosjö/Vika, Karina Jacobson PRO, Robert Karlsson
PRO, Roger Ståhl PRO tillsammans med Jonas Hampus, omvårdnadsförvaltningen, som
sammankallande.
Gruppen ska tillsammans utforma verksamhetsinnehållet i ett Seniorernas hus, och försöka
undvika att prata om lokal. Vid det första mötet kom man fram till några grundläggande
egenskaper för ett Seniorernas hus:
• Öppet mellan 10–15 måndag – fredag
• Tillgång till olika media såväl digitalt som analogt.
• Caféverksamhet med kaffe och the till självkostnadspris
• En scen/showroom för föreläsningar och visningar.
Seniorernas hus ska upplevs som lättillgängligt och välkomnande för alla. Det ska vara en
otvungen plats som det är enkelt att ”slinka in till”.
Utvecklingsgruppens nästa möte är inplanerat till den 20/8. Margareta Krantz Sewerin , kultur
och fritidsförvaltningen, har bjudits in för att informera om den medborgardialog som pågår
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runt vad som ska finnas i Kulturhuset tio 14. Skulle det kunna inrymma en lokal anpassad för
ett Seniorernas hus? Robert Karlsson PRO saknar en viljeförklaring från den politiska
ledningen om att man är beredd att satsa på ett Seniorernas hus. Ett sätt för kommunen att visa
att de vill satsa, är att tillhandahålla lokal och eventuellt personal.
Ordförande Katarina Gustavsson svarar att diskussioner pågår om hur man ska gå vidare i
frågan och att alliansen är intresserade. Viktigt att fylla konceptet med innehåll som är
hållbart över tid och att sedan hitta en lokal för detta. Ordförande tar frågan till
ledningsgruppen.
Förslag från Camilla Andersson Sparring att till nästa KPR bjuda in ordförande i
serviceutskottet, Veronica Zetterberg, som är ansvarig för kommunens lokaler.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§5

Enkäten boende för äldre i Svärdsjöbygden

Ett informationsmöte har hållits i Svärdsjö där representanter från samtliga partier deltog. En
broschyr har sammanställts och delats ut. Enkäten har också uppmärksammats i tidningar och
radio.
Kommunen har träffat representanter för Stenvalvet, fastighetsägare till Björkhagsskolan, som
är intresserade av att bygga om skolan till ett trygghetsboende.
Sektor service har gett uppdrag till Stenvalvet att rita på hur många lägenheter det skulle
kunna bli i byggnaden och att räkna på vad hyran blir. Därefter kommer det behöva skickas ut
en förfrågan om vilka som är intresserade av att flytta till boendet under de förutsättningar
som gäller.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§6

Fallolyckor

Verksamhetsutvecklare Sara Lundgren och arbetsterapeut Ulrika Hellmo informerar om vad
som pågår inom området fallförebyggande på omvårdnadsförvaltningen. De arbetar för att
öka kunskapen om fallförebyggande åtgärder för både medborgare och medarbetare.
Exempelvis har all personal på vård- och omsorgsboenden i kommunal regi och bovärdar vid
trygghetsboenden genomgått utbildning i naturligt åldrande och fallförebyggande.
Seniorföreläsningar och workshops i ämnet har anordnats.
Den vanligaste typen av fallolyckor är snubbling i samma plan, dvs inomhus på plant golv.
Bidragande orsaker kan vara mattor, dålig belysning och att rörligheten i fötter och ben är
försämrad.
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Ett projekt pågår där man erbjuder fallförebyggande hembesök till alla medborgare som är 80
år eller äldre. Projektet pågår 2019–2022. Ett hembesök är kostnadsfritt och tar ca 1 timme.
Vid besöket görs en intervju för att hitta eventuella riskfaktorer inom mat, medicin, miljö och
motion. Hjälp erbjuds också med eventuella intyg för bostadsanpassning och förskrivning av
enklare hjälpmedel, och man kan få tips om vart man kan vända sig för att få mer hjälp.
Hittills har flest kvinnor tackat ja till ett hembesök, och 1/3 av de som tackat ja bor ensamma.
Den första kontakten med omvårdnadsförvaltningen de äldre har är när de ansöker om
trygghetslarm. Nästan 500 personer har endast trygghetslarm (och ingen hemtjänst), många är
ensamboende och berättar vid ansökan att de är rädda för att ramla eller har ramlat tidigare.
Det visar sig sen ofta att larmen inte används, de hänger på en krok i hallen. Många är rädda
att larma av misstag. Har man larmet på armen är det lätt att komma åt saker så att det larmar,
kanske är larmen felkonstruerade? Det behöver tittas vidare på vad som är orsaken till att de
inte används.
§7

Brukarrevisionen på träffpunkterna

Elisabeth Ottevall informerar om att revisorerna har besökt alla träffpunkter och samlat in
material. Arbetet med att sammanställa pågår. En frågorna som ställs är: Varför kommer du
till träffpunkterna? Det vanligaste svaret är: på grund av gemenskapen.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§8

Information från kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden,
pensionärsorganisationerna och Region Dalarna

Omvårdnadsnämnden
Camilla Andersson Sparring informerar om att det är nya vård- och omsorgsboenden på gång.
Risholnsgården är nästan klar, och i januari 2021 ska Britsarvsgården vara klar.
Just nu finns ingen kö till demensboenden, till en högomvårdnadsplats är det däremot kö.
Region Dalarna
Ingen representation på dagens möte. Regionen har numera ingen fast representant på
kommunala pensionärsrådets möten. Om det tas upp frågor där de är berörda deltar de gärna.
Relevant person som kan området/ämnet bjuds då in.
Pensionärsorganisationerna
Ingen information
Kommunstyrelsen
Ingen information
Omvårdnadsförvaltningen
Två stora upphandlingar är på gång inom omvårdnadsförvaltningen. Omsorgsboendena
Norshöjden och Daljunkargården, där beslut kommer under juni månad. En stor upphandling
av verksamhetssystem har också påbörjats tillsammans med socialförvaltningen och sektor
arbetsmarknad integration och kompetens.
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Ett mobilt team har startat i samarbete med Region Dalarna. Teamet bemannas av en läkare
från medicinkliniken och en sjuksköterska från hemsjukvården. Syftet är att förhindra
inläggningar och återinläggningar. Kriterier för att få använda det mobila teamet är multisjuka
äldre som behöver en akut bedömning av en läkare och att personen vistas i Falun.
Verksamheten provas under 8 veckor i sommar och ska därefter utvärderas.
Besparingar pågår i kommunen, omvårdnadsförvaltningen ska spara 15 miljoner till nästa år.
Beslut
KPR har tagit del av informationen.
§8

Övriga frågor

Ordförande Katarina Gustavsson informerar om att det planeras för en seniormässa i
november 2019 uppdelat på två halvdagar. Pensionärsorganisationerna kommer att involveras
när innehållet ska planeras.
Planer finns också på att ha två temadagar per år. Med olika innehåll, tex Var vill jag bo på
åldernshöst. Ensamhet. Att leva och verka i Falun.
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