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Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 24 januari 2017

Kenneth Dahlström (C) Ordförande Birgit Sundberg SPF
Per Wiman (KD) Louise Johansson SKPF
Birgit Bååth (V) Anne-Marie Andersson SKPF
Anne-Lie Stenberg (M) Liv Lunde Andersson
Ritva Rosén PRO Catharina Stenberg SPF
Olle Wikström PRO Ersättare:
Bertil Andersson PRO Lena Lisskar PRO
Nils Hjalmarsson PRO Ingegerd Angman SP
Stig Heineman PRO Eleonora Lindby
Barbro Stamnäs sekreterare
Katarina Leander anhörigstöd
Ulrika Gärdsback Sektorschef vård och omsorg
Marie van Geffen Blomberg Avdelningschef ordinärt boende
Joakim Andersson Avdelningschef särskilt boende
Teresia Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ulrika Gärdsback. Nya chefen för vård och omsorg, presenterar sig.

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Marie van Geffen informerar från föregående protokoll.
Brandmannen har haft lite folk på dagliga verksamheten. Behöver diskutera hur 
man kan få fler att komma till Brandmannen. Information kommer att sättas upp på 
Noretgården och andra boenden. Förslag med olika temadagar. Igår serverades 
soppa och det var 14 deltagare.
Förslag på namn istället för brukare
Boende på boendet, kunder för övriga.
 
Frågor från pensionärsföreningarna

1. Uppdatera KPR listor för att få reda på vilka som ingår i KPR.

2. Teresia Karlsson ger en information om tryggad hemgång 
Bättre liv för sjuka äldre, ett regeringsbeslut, som var början på tryggad 
hemgång.
Biståndshandläggaren tar beslut om vilka som får den hjälpen tillsammans 
med tryggad hemgång teamet..
Detta är ett nytt sätt att erbjuda patienterna stöd och hjälp, det finns även 
kortis och hemtjänst. Startade 2015 och har tagit hem 30 patienter till sitt 
egna hem.
Ett team möter upp hemma hos patienten och finns närvarande i två veckor 
under dagtid.
Många är rehabiliteringspatienter bl.a. med diagnoser som stroke, 
hjärtproblem och kol.
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3. Fysiska aktiviteter på våra boenden: Det finns aktiviteter på alla 
boenden. Fler förslag t.ex. ett medborgarförslag riktat till 85 plus där 
aktiviteter erbjuds på Leksandshallen och ev. skjuts till aktiviteter.

4. När det gäller ombyggnad av Limsjögården och Tibblegården har Ulrika 
Gärdsback börjat diskutera med övriga inom kommunen om vad som 
behöver göras och vad det kostar att bygga om eller renovera. Mer 
information kommer framöver. 2021 går hyresavtalet avtalet ut på 
Limsjögården.

5. 11 kaffet ska inte tas bort på Brandmannen.

6. Maten som går till de boende kommer från Gästis och den är näringsriktig.
Kommunen levererar idag cirka 50 stycken matlådor, ska det fortsätta eller 
vill de boende lösa maten själv? 

7. Torget: många förslag, äldre vill ha p-platser och yngre mötesplatser.
Förslag på parkering under jord men det blir alldeles för dyrt. Svaren är inte 
sammanställda.

8. Tomma lokaler: något för näringsliv. Vi handlar på fel ställen, e-handeln tar 
över mer och mer.

9. Nya lägenheter: Snedkanten 60 lägenheter. Sang i Insjön, 2 våningshus 
bara hyreslägenheter byggs av Leksands bostäder.

Anhörigstöd informerar
Psykiatrins dag 22 november 2016. Temat var utmattningsdepression. Många 
frågor från anhöriga till anhörigkonsulenten främst från föräldrar till vuxna barn

Må bra dag: Temat var avslappning, vila och återhämtning. Ett yogapass 
genomfördes, 8 st. anhöriga deltog.

Nedansiljans Strokeförening (Rättvik, Leksand och Gagnef) bildades under 2016.

11 kaffet börjar idag och håller på varje tisdag fram till 25 april, inte vecka 9 och 16. 

Leksands demensförening tillsammans med ABF kommer att genomföra en 
studiecirkel för anhöriga till närstående med demenssjukdom. Biståndshandläggare, 
demenssjuksköterska och anhörigkonsulent kommer att bjudas in.

Frukostträffar för anhöriga en gång i månaden fortsätter som vanligt.

13 februari infoträff gällande missbruk och beroende. Psykisk ohälsa.

Pro Insjön har inbjudit anhörigstöd den 21 februari, till demensinformation 
tillsammans med demenssköterskan Kristina Bohman

Nationella anhörigveckan är vecka 40 med olika typer av aktiviteter som 
föreläsningar, tematräffar och må-bra-aktiviteter. Den 6 oktober uppmärksammas 
anhörigdagen.

Information från verksamheten

Äldre som är 85 plus boende i Siljansnäs, och inte har någon hjälp från kommunen, 
har fått brev och erbjudande om hembesök från rehabpersonal för att bland annat 
informera om vad som är viktigt att tänka på för att förebygga fall. Cirka hälften 
tackade ja till ett hembesök. 
Nu har cirka 40 stycken 85 plus i Noret fått brev och erbjudande om hembesök. De 
får även en broschyr från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
som heter förebygga fall.
Totalt får 300 personer plus 85, som inte har några insatser, brev.
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FFF förhindra fler fall. Från första januari skriver hemtjänsten och nattpatrullen 
rapporter vid fallolyckor. Vid fler fall än två per månad går det vidare till 
enhetschefer och rehabpersonal för uppföljning.

Övrig frågor.
Byte av vattenmätare. Inget som kommunen har ansvar för. Frågan kommer att 
lämnas vidare till Leksand vatten.

En tyst minut till Gösta Hanses minne.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är den 15 maj kl. 9-12 i Plenisalen


