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§10 Frågor från pensionärsföreningarna 

Punkten utgår p.g.a. tidsbrist.  

 

§ 11 Seniorernas hus 

Jonas Hampus, sektionschef, informerar om hur man har tänkt att 

arbeta med frågan och finansiera Seniorernas hus – Tillsammans i 

Falun. En utvärdering ska göras i december inför fortsättningen av 

programmet under våren. Återrapportering om arbetet ska ske 

regelbundet till kommunstyrelsen.  

Ordföranden: Det är viktigt med kontinuitet och att vi får en 

långsiktig budget för arbetet.   

SPF Seniorerna: Det vore bra om styrelsen kunde ha ett möte ganska 

snart för att presentera förslaget och diskutera det i ljuset av KPR:s 

verksamhetsplan. Det är viktigt att vi kommer vidare och får en 

kontinuitet i finansieringen.  

SKPF: Vi är glada att kommunen tar på sig ansvaret för 

finansieringen. Vår organisation har inga möjligheter att bidra 

ekonomiskt.  

PRO: Vi hoppas att pensionärsorganisationerna får planera 

verksamheten.  

Ordföranden och Mats Dahlberg: Det är självklart att 

pensionärsorganisationerna ska vara den drivande kraften när det 

gäller innehållet i verksamheten. Seniorernas hus vänder sig till alla 

pensionärer även de som inte är medlemmar i en organisation. 

Jonas Hampus: Jag kallar till ett styrelsemöte så snart som möjligt 

för en diskussion om handlingsprogrammet. Jag kommer även att 

göra klart tjänsteskrivelsen så att ärendet kan tas upp till beslut inom 

kort.  

 

Se bifogad presentation.  

 

§12 Boendeplan 

Boendeplanen är på remiss och remissvar ska inkomma till 

omvårdnadsförvaltningen senast den 31 mars 2021. Information har 

gått ut till pensionärsorganisationerna. Omvårdnadsförvaltningen 

kommer att gå igenom remissvaren med presidiet inför 

omvårdnadsnämnden i april.  

 

 

 



   4 (5) 

Falu kommun Dnr KS0119/21 
 

 

 

 

§13 Faluförslaget 

Emilia Otterstam, demokrativägledare, informerar om Faluförslaget 

som ersätter medborgarförslag från den 1 mars 2021.  

SPF Seniorerna: Det här passar inte alla. Man kan använda ombud 

men det är ju lite krångligt. Det känns som det blir diskriminerande.  

SKPF: Det är bra att det är digitalt.  

Ordföranden: Falu kommun håller på att utveckla den digitala 

tjänsten.  

 

Se bifogad presentation. 

 

§14 Tillgänglighetsplan 

Ylva Renström, utredare, informerar om den utredning som pågår 

om tillgänglighetsarbetet i Falu kommun.  

Barbro Ödlund: Det har tagits fram en tillgänglighetsguide 2005 som 

bör kunna uppdateras.  

 

Se bifogad presentation. 

 

§15 Aktuell information Covid-19 

Johan Björklund, sektionschef, ger en lägesrapport om covid-19 och 

vad kommunen har svarat på IVO:s tillsynsrapport. Ett resultat av 

pandemin är att kommunen samverkar mycket bättre över 

förvaltningsgränserna och att det sker en daglig kontakt med Region 

Dalarna. Så vill förvaltningen jobba även i framtiden. En utvärdering 

har nyligen gjort av KPMG om hur pandemin har påverkat 

kommunen.   

PRO: Hur ser det ut med undersköterskeutbildningen? Saknas det 

undersköterskor? Hur är grundbemanningen i Falu kommun? Har 

kommunen tillgång till Regionens journaler? 

Johan B: Vi vill att fler vårdbiträden ska läsa till undersköterskor och 

jobbar på att få fler. I dagsläget är 71 procent undersköterskor, vilket 

är bland de högsta siffrorna i Sverige. Vi har separata journalsystem. 

Det blir dubbeldokumentation och det finns även andra problem. Vi 

hoppas på att det blir förbättringar tack vare pandemin. 

 

Se bifogad presentation. 
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§16 Aktuellt från ordföranden 

Ingen information. 

 

§17 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen 

Omvårdnadsnämndens ordförande Camilla Andersson Sparring: 

Vård- och omsorgsboendet Slottet ska invigas i vår. Det har varit en 

bra process.  

 

§18 Aktuellt från pensionärsföreningarna 

SPF Seniorerna: Föreningen planerar för sommaren och hösten nu. 

Vi har genomfört vårt årsmöte digitalt (post capsulam) den 18 

februari 2021. 

PRO: Det är låg aktivitet. Vi har inte genomfört något som vi 

planerat.  

SKPF: Vi önskar återkoppling på remissvar på boendeplan. Planerar 

för en dag i Malung för hela SKPF i augusti och årsmöte i juni.  

Jonas Hampus: Vi kommer att återkoppla till alla som lämnat 

synpunkter på remissen om boendeplan. 

 

§19 Övriga frågor 

Ordföranden konstaterar att inget svar har kommit in från Region 

Dalarna.  

Protokollen från arbetsutskottet kommer att skrivas under av 

ordföranden. Justerare kommer i fortsättningen inte att utses då det 

inte är ett formellt krav.  

Ordföranden uppmanar organisationerna att skicka in frågor till 

sekreteraren som man vill ta upp i rådet.  

 

 


