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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2020-03-03 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

               Beslut 

KPR utser Robert Karlsson att justera protokollet. 

§ 2 Reflektioner kring föregående möte i KPR 

  Ordföranden konstaterar att det inte finns något att ta upp från förra mötet.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 3 Falu kommuns budget- och skuldrådgivningsverksamhet 

Peter Kindström, budget- och skuldrådgivare, informerar om budget- och 

skuldrådgivningsverksamheten. Den största delen utgörs av skuldrådgivning men 

verksamheten omfattar även budgetrådgivning och förebyggande arbete.  

 

Skuldsaneringarna har ökat med 800 procent de senaste 10 åren. Vid skuldsanering gör man 

tio inbetalningar per år och efter förmåga. Den som t.ex. har en skuld på 500 000 kronor och 

som under 5 år betalar 50 000 kronor får resten, 450 000 kronor, avskrivna. Det är 

fordringsägarna som inte får sina pengar.  

 

Ungefär 100 personer får göra skuldsanering varje år. 1452 personer finns registrerade hos 

Kronofogden med skulder i Falu kommun. Dessa personer har sammanlagt 240 miljoner 

kronor i skulder.  

 

Många äldre lever med skulder men få söker hjälp. Ca 40 000 pensionärer i Sverige har 

skulder hos Kronofogden. Mer än hälften har haft sina skulder i minst 20 år. Trenden de 

senaste åren är en minskning av antalet skuldsatta men det gäller inte de över 65 år. 

Två tredjedelar av de skuldsatta är män.   

 

Det finns ett antal varningstecken som kan tyda på att man har skulder t.ex. datingbedrägerier, 

spel, separationer, förtidspension och missbruk. Skuldsatta kostar samhället mer än 200 

miljarder per år. Det handlar bl.a. om produktionsbortfall för företag, arbetslöshetskostnader, 

landstingskostnader etc. Faluns andel av antalet skuldsatta i Sverige är 0,38 procent och den 

årliga kostnaden är 760 miljoner kronor per år. Skuldsnittet per person i Falun är ca 500 000 

kronor. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet så är en viktig insats att konsumentrådgivaren och 

budget- och skuldrådgivaren årligen träffar ca 500-600 gymnasieelever. Alla elever som går i 

årskurs 2 på gymnasiet blir numera diplomerade. Några av de ämnen som tas upp är krediter, 

vad händer när räkningen går till Kronofogden, småutgifter, budget, avtal, reklamationer och 

reklam.  
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2020-03-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Inom ramen för det förebyggande arbetet träffar man även bl.a. ca 100 personer per år på 

Vuxenslussen/Ungdomsslussen liksom anställda inom psykiatrin, gode män m.fl.   

 

Om man vill ha mer information går det bra att kontakta Peter Kindström på 

peter.kindstrom@falun.se. Se även bifogad powerpointpresentation.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 4 Verksamhetsberättelse 2019 

 Ordföranden redogör för verksamhetsberättelsen 2019. Se bilaga.  

 

Beslut 

KPR godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 

§ 5 Verksamhetsplan 2020 

Ordföranden presenterar förslaget till verksamhetsplan. KPR beslutar att lägga till en punkt 

om att KPR ska vara remissinstans i frågor som påverkar rådets målgrupp. Se bilaga.   

 

 Beslut 

KPR antar verksamhetsplanen för 2020. 

§ 6 Information från Kopparstaden AB 

Susanna Karlevill, VD för Kopparstaden AB, informerar om boenden för äldre i 

Kopparstaden. Sammanlagt finns 147 seniorboenden och 254 trygghetsboenden i hela Falun 

inklusive Bjursås och Svärdsjö. I dagsläget står 4300 personer i kö för seniorboende och 1800 

för trygghetsboende. Snittkötiden är 6 år för seniorboende och 3,5 år för trygghetsboende. 

Kopparstaden har två olika köer för seniorboende respektive trygghetsboende men planerar 

nu en ny indelning av boenden i tre olika kategorier och bara en kö. För att kunna flytta in i 

ett boende måste man ha fyllt 65 år. Man kan stå i kö från 55 års ålder. På boendena ska det 

vara tillgänglighetsanpassade allmänna ytor, det ska finnas hiss och sophanteringen ska vara 

lättillgängligt och ha full sortering. 

 

Kopparstaden planerar boenden utifrån kommunens boendeplan för äldre 2019-2030.  

 

En kommunikationsplan finns för målgruppen seniorer då det är viktigt att fånga upp 

målgruppens intressen.  
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2020-03-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ett önskemål från KPR är att pensionärer får vara med och tycka till i ett tidigt skede om 

vanliga lägenheter. Då skulle äldre troligen kunna bo kvar längre i en vanlig lägenhet och inte 

behöva belasta trygghetsboenden och seniorboenden.  

 

Kopparstaden vill ha ett samarbete med kommunen gällande trivselpengar och 

tillgänglighetslokaler. Kravet med trivselpengar är att de aktiviteter som anordnas måste vara 

öppna för alla, man kan inte begränsa till en viss målgrupp eller organisation. Kopparstaden 

har lokaler som skulle kunna utnyttjas mer.  

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 7 Information från kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och  
pensionärsorganisationerna 

Kommunstyrelsen 

Ingen information. 

 

Omvårdnadsnämnden 

Kristina Kumlin Bergenstråle, chef för omvårdnadsförvaltningen, presenterar sig för KPR. 

Hon har arbetat i äldreomsorgen under större delen av sitt arbetsliv, både i privat och 

kommunal verksamhet.  

 

Kvalitetsrevision har genomförts och har presenterats i omvårdnadsnämnden.  

Hygienår har genomförts under 2019. Det har varit ett uppskattat och lyckat projekt.  

 

Rutin för kontroll i brottsregistret av nyanställda är införd. Samma rutin kommer att införas 

även för redan anställd personal.  

 

Kölistan till äldreboenden finns liksom boendeplan med statistik. Nämnden kommer att titta 

på hur det ser ut och vad som ev. behöver byggas. I Svärdsjö planeras ett helt nytt 

trygghetsboende.  

 

Information om Coronaviruset och pandemiberedskapsplan kommer att lämnas på 

omvårdnadsnämnden.  

 

Information som rör äldre efterfrågas och biblioteket är ett ställe där man skulle kunna samla 

all relevant information från kommunen. Målsättningen är att öka tillgängligheten till 

information för de äldre.   

 

Pensionärsorganisationerna 

SKPF har startat en föreläsningsserie Tillsammans mot ensamhet. I mars kommer det att 

handla om pengar, bostadstillägg m.m. Under våren planeras en paneldebatt med polis, banker 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2020-03-03 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

m.m. I höst planeras ytterligare ett par föreläsningar. Föreningen vill starta studiecirklar som 

är kopplade till det som tas upp på föreläsningarna.  

 

PRO Svärdsjö har testat fikastunder med målsättning att hitta de ensamma äldre som aldrig är 

med på aktiviteter. Man samlas och åker gemensamt till ett café för att umgås och fika.  

 

SPF Falun har kommit igång med studiecirklar. Ett möte har ordnats där Jonas Hampus, 

sektionschef på omvårdnadsförvaltningen, deltog för att svara på frågor. En grupp har varit 

ute på boenden. Man planerar nu för besök ute på servicehus och för dessa besök kommer 

man att behöva engagera personer från pensionärsorganisationerna.  

 

Önskemål finns på att en broschyr om demenssjukdomar tas fram av 

omvårdnadsförvaltningen. 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

§ 8 Övriga frågor 

Ordföranden har haft kontakt med serviceförvaltningen senast i förra veckan om hörslingor 

för att få förteckningen uppdaterad.  

 

En remiss om kollektivtrafik kommer att skickas till pensionärsorganisationerna.  

 

Det finns möjligheter för pensionärsorganisationerna att vecka 18 medverka i 

demokrativeckorna med fokus på Agenda 2030 som pågår i demokratirummet i biblioteket. 

 

En information om kollektivtrafiken är planerad för KPR men har inte varit möjlig att ordna 

till detta möte.   

 

Information om coronaviruset är angeläget men kunde inte ordnas på kort varsel till detta 

möte. 

 

Ordföranden har haft fortsatt kontakt med Region Dalarna för att se hur samarbetet med KPR 

ska se ut framöver.  

 

 

Beslut 

KPR har tagit del av informationen. 

 


