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Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 28 november 2017

Kenneth Dahlström (C) Ordförande             
Birgit Bååth (V)           

Anne-Marie Andersson SKPF
Olle Wikström PRO Louise Johansson SKPF
Ritva Rosén PRO Catharina Stenberg SPF
Bertil Andersson PRO Ingegerd Angman SPF
Marita Vidin PRO
Nils Hjalmarsson PRO Ersättare:
Stig Heineman PRO Lena Lisskar PRO

Barbro Stamnäs sekreterare Eleonora Lindby sekreterare
Ulrika Gärdsback Sektorschef vård och omsorg
Katarina Leander anhörigstöd

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar

2. Katarina Leander: sammanställning anhörigveckan.
Föreläsning gällande äldre: alkohol och hälsa. Många åhörare på dagen men färre på 
kvällen
Sanna Lundell föreläste om psykisk ohälsa. 100 åhörare från kommunen på dagtid 
och ca 40 åhörare på kvällen, mycket bra föreläsning på Visir. Seminarium på S:t 
Persgården, ”När jag inte längre är med”. Deltagare anhörigstöd, kyrkan, 
vuxenskolan, personliga ombud, jurist från Sparbanken och handläggare från 
överförmyndarkontoret i Mora. Många frågor att ta ställning till.
Distriktsläkare Hegle föreläste om att ta hand om sig själv.
Fredag och lördag mässa på Sveasalen, bra bredd, bra föreläsare och utställare. 
Utvärderingen visar på att man ska koncentrera på färre ämnen. 

Annonsering verkar inte ha setts av så många som man önskar. Flera har inte sett 
annonsen i magasinet. Det var dessutom krock med marknad, kontrollera datum till 
nästa år.
LD hjälpmedel var tveksamma att ställa upp men många var intresserade av deras 
produkter och de återkommer gärna igen. 
Bjud in LD hjälpmedel till era träffar inom pensionärsorganisationerna. LD hjälpmedel 
finns i nya lokaler i Borlänge tidigare Elgigantens lokaler.

Den trettonde december är sista 11 kaffet. Förra gången var det 130 st. deltagare.
Demensförbundet  och  ABF  har  haft  demenscirkel  i  höst,  många  inbjudna  från
kommunen. Margareta Jobs och Beth Holzman har varit ansvariga för cirkeln och det
blir en fortsättning i vår.
Katarina har haft anhörig frukost varje vecka med 12 närvarande, vilket är för många, 
svårt att hinna med alla. Psykisk ohälsa en stor grupp som växer.  Information till 
föräldrar med barn med psykisk ohälsa. Marie Holst informerat om vilken hjälp som 
finns att få.
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3. Verksamheten informerar: Ulrika Gärdsback

Måltidsprojekt kommer att fortsätta. På Solhem har det även blivit en tredje matsal där
kocken serverar. De flesta boende klär upp sig till maten och alla vill vara med. När de
boende vaknar serveras kaffe och bulle på säng. Kl. 11 fika med matigare alternativ 
och frukt. Kl.14 lunch aptitretare och stadig lunch. Eftermiddagskaffe och kl. 18.00 
middag. På kvällen lättare kvällsmat. 
Detta har varit väldigt rörigt för personalen. De är duktiga och har gjort allt för att få 
det att fungera bra. Måltidsprojektet kommer att införas på andra boenden.

Silviasystrarna jobbar i hemtjänsten. De har utbildat 500 medarbetare i psykisk 
ohälsa. De ger omvårdnad till de som behöver mer handledning och används där det 
som mest behövs. 

Vi fick information om äldrevård i Japan.

Nybyggnad gällande äldreboende. Det finns ett funktionsprogram som det jobbas 
efter och det ingår i Byggdialog Dalarna. I gruppen finns bl.a. Göran Wigert, Joacim 
Andersson, Ulrika Gärdsback och Leksandsbostäder. I Tibble blir det nybyggnad med 
utökning av platser till 70 totalt.
Edshult måste fräschas upp för att få bättre miljö. Förslag om att bygga ut med tre 
huskroppar i 3 våningar. Totalt 90 platser istället för 74 st. Nya äldreboendet jobbar 
med hur vi ska jobba i huset. Meningen är att samhället ska komma till boendet som 
t.ex. restaurang och frisör. 

4. Frågor från pensionärsorganisationer

Frågan gällande deltagande i arbetsgrupper: det känns som det kommer bort. 
Deltagande i arbetsgrupper försvinner bara, vart tar dessa grupper vägen? Exempel 
tryggad hemgång. Önskar bättre information. 

”Våldet går inte i pension”. SKPF har varit på utbildning, en heldagsutbildning 
gällande våld. Det finns bra material från socialstyrelsen t ex en film som ska visas på 
nästa möte. Gunvor Pettersson från socialstyrelsen jobbar med utbildning gällande 
våldet går inte i pension. Hur marknadsför man ämnet och finns det möjlighet att 
samarbeta med ABF? 

Frågor gällande framkomlighet med rullstol och rullatorer i Leksand. Enligt Kenneth är 
det ett bra samarbete med handikapprådet och de flesta trottoarkanterna är nerfasade
för att underlätta att ta sig fram. Problem vid apoteket med att ta sig ur bilar, 
trottoarkanten för hög. Detta ska ses över.

När det gäller halkhjälpmedel är det inget nytt i ärendet. 

Valet av material för sandbekämpning. Man kan bara önska att slippa stora stenar.

Arbetsordning för råd ska revideras och skickas ut senare.

Ersättningar till KPR ledamöter tas till ansvariga, gäller även för andra råd. Det är 
olika i olika kommuner.  Tips till pensionärsorganisationerna, skriv ett 
medborgarförslag till kommunen. Kenneth undersöker vad det står i kommunallagen.

Frågor gällande antal personal i hemtjänst och enskilda boenden. Kommunen gör allt 
för att det inte ska bli för många olika personer som jobbar hos de boende. Helst bör 
det vara samma personal som återkommer till de boende. Det är svårt att lösa 
praktiskt.
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Sammanträdestider Kommunala pensionärsrådet 2018

Sammanträde kl. 9.00 – 12.00
Plenisalen

Frågor till mötet
Senast till sekreteraren 

24 januari  12 januari

14 maj 2 maj

18 september 6 september

26 november 14 november

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är den 24 januari, Plenisalen, Leksands kommun
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