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§1

Frågor att ta upp från pensionärsföreningarna

Äldreombudsman
Ett utredningsuppdrag kommer att ges inom kort gällande tillgänglighetsfrågorna där
äldreombudsman kan ingå.
Brandskydd
Brandskyddsfrågor har berörts tidigare. Inom räddningstjänsten finns en checklista. Jonas
Hampus informerar om att det funnits ett projekt på boenden för några år sen gällande fall och
brandskydd. I dagsläget får alla över 75 år information om brandskydd.
Enligt statistiken är det mellan 70-100 personer som omkommer i brand i alla åldrar. 80 år
och äldre utgör 20 procent av dessa så de är inte överrepresenterade. 50 procent av de som
drabbas är 60 år eller äldre. Ordföranden föreslår att frågan tas upp igen vid ett framtida möte
och att lämpliga aktörer t.ex. försäkringsbolag, bjuds in.
Inköpshjälp
Jonas Hampus informerar om att kommunen erbjöd alla hemhandling från 68 år och äldre
genom kommunfixaren. Kommunfixaren används för att ta ned gardiner, fixa brandvarnare
m.m. Under sommaren kom det in rapporter om att de äldre själva var ute och handlade och
det bestämdes att från den 1 oktober upphöra med inköpshjälpen från kommunens sida. De
som behöver den hjälpen får ansöka om det som ett bistånd istället. Frågan om man ska starta
inköpshjälpen igen ligger nu på pandemigruppen.
Digitalisering
Digitaliseringsgruppen har inte träffats under pandemin. Under 2020 fick kommunen 1 miljon
kronor från staten. Inom hemsjukvården har pengarna använts till ett projekt för att bl.a.
undvika transporter till vårdcentralen. Kommunen har också köpt in skärmar till boenden och
något som kallas Inmu (musik och vibration) som nu finns på några boenden. I år kommer
kommunen likaså att få 1 miljon kronor som avses satsas på bredband till vård- och
omsorgsboenden. Tanken är att bryta isoleringen på vård- och omsorgsboenden.
SKPF vill ha digitala aktiviteter på träffpunkterna och undrar om något är gjort där. Jonas
informerar om visningslägenheten. Visningslägenheten har dock varit stängd under hela
pandemin. Det är där man kan testa. Jonas berättar också att Internetstiftelsen har statistik på
att andelen äldre som har tillgång till internet ökar stadigt. Det innebär dock inte alltid att
internet används.
Kommunfixaren skulle kunna vara en hjälp på det här området. Man vet att äldre använder
sina barn och barnbarn för att få stöd med tekniken. Pensionärsorganisationerna har också
egna insatser. Förvaltningen planerar att göra en studieresa till Rättviks kommun där man
arbetat mer inom det här området.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen. Frågorna som skickats in från
pensionärsorganisationerna kommer att diskuteras även vid nästa möte i KPR.

sterandens signaturer
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§2

Godkännande av sammanträdesplan våren 2021

Sammanträdesplanen presenteras.
Beslut
KPR-au godkänner sammanträdesplanen.

§3

Godkännande av verksamhetsberättelse 2020

Pensionärsorganisationerna föreslår att andra stycket under rubriken Verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse tas bort.
Beslut
KPR-au godkänner verksamhetsberättelsen med justeringen att andra stycket under rubriken
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse tas bort.

§4

Godkännande av verksamhetsplan 2021

Pensionärsorganisationerna tycker att det är ok med en inledning men vill att benämningen
ordförande har ordet tas bort.
En ny version kommer att skickas ut för godkännande och under förutsättning att alla tycker
den är ok så godkänns verksamhetsplanen.
Beslut
KPR-au beslutar att ett nytt utkast skickas ut för godkännande.
§5

Seniorernas hus

Då Jonas Hampus var tvungen att lämna mötet tidigare tas denna fråga upp vid nästa möte.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.
§6

Aktuellt från ordföranden

Tillgänglighetsfrågorna är uppe till diskussion. Ett uppdrag är på gång där en utvärdering av
Falu kommuns arbete med tillgänglighets- och funktionshinderfrågor ska göras.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§7

Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

Jonas Hampus var tvungen avvika men när det gäller i Tillsammans i Falun så pågår arbetet
för fullt. Det är även mycket arbete kring omorganisationen och pandemin.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.
§8

Aktuellt från pensionärsorganisationerna

SPF Falun undrar hur det går med utkast till plan för Seniorernas hus. Ordföranden informerar
om att Jonas haft mycket arbete med omorganisationen men att planen är på gång. Mats
Dahlberg är informerad och frågan ska ta upp på kommunstyrelsen så snart som möjligt.
Alla pensionärsrepresentanter konstaterar att det inte är särskilt mycket på gång inom
organisationerna för tillfället.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

§9

Övriga frågor

PRO framför önskemål om att få information om IVOs rapport och vilka synpunkter de haft
på kommunens hantering av pandemin. Ordföranden föreslår att frågan tas upp vid nästa möte
i KPR. Jonas Hampus berättar att frågan kommer att tas upp på omvårdnadsnämndens nästa
sammanträde. Förvaltningen har fått fördjupad tillsyn på några enheter.
Ordföranden påpekar att det är viktigt att allt som pensionärsorganisationerna vill ha upp till
diskussion ska gå genom KPR. Saker som drivs vid sidan om riskerar att inte få den
uppmärksamhet som behövs. Ordföranden uppmanar organisationerna att skicka in
frågeställningar som man vill diskutera i god tid innan mötena.
SKPF undrar hur det går med den fråga man hade om kollektivtrafiken och de som har svårt
att använda digitala lösningar. Ordföranden konstaterar att Region Dalarna ännu inte svarat.
Nästa möte i KPR-au blir digitalt den 24 mars kl. 10.00-11.30.
Beslut
KPR-au har tagit del av informationen.

Justerandens signaturer

Utdragsbestyrkande:

