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Mötesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 
22 januari 2019

Närvarande:

Kenneth Dahlström (C) ordförande
Kerstin Marits (M)
Ewa Berglund (V)

Ordinarie

Catharina Stenberg SPF
Ingegerd Angman SPF
Stig Heineman PRO
Gunnar Lindberg PRO
Ritva Rosén PRO
Louise Johansson SKPF
Ersättare

Ingrid Fyhr SKPF
Lena Lisskar PRO

Ulrika Gärdsback, sektorschef vård 
och omsorg
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef 
ordinärt boende/verksamhetschef för 
HSR
Katarina Leander, anhörigstöd
Helén Norling, sekreterare

1. Genomgång av föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar från stormötet 2018-11- 26 lades till 
handlingarna.

2. Verksamheten informerar

Omorganisation Edshult – 

Beslutet om att plombera avdelning 7 på Edshult har lett till starka 
reaktioner hos en del personal och har fått stor uppmärksamhet i media.

Leksands kommun
Webbplats

www.leksand.se
E-post

kommun@leksand.se
Organisationsnr

212000-2163

Postadress

Verksamhetsstöd och service
793 80 Leksand

Besöksadress

Torget 5
Telefon

0247-800 00 vx
Fax

0247-144 65
Bankgiro

985-2971



Datum

2019-01-22

Sida

2(5)

Förändringen görs för att få en bättre arbetsmiljö för personalen och en 
ökad kvalitet för de boende. Under en längre period har det varit svårt att 
rekrytera personal och ordinarie personal har varit tvungna att jobba extra
i brist på vikarier. 

Plomberingen innebär inte att någon kommer att förlora sitt arbete, utan 
vakanser ska fyllas upp på de andra avdelningarna på Edshult där det 
saknas personal. Grundbemanningen höjs i och med detta och man 
kommer inte att behöva ta in vikarier lika ofta.

Dialog har först med anhöriga och de fackliga organisationerna är 
positivt inställda till förändringen.

I och med plomberingen kommer tre korttidsplatser på Edshult att tas 
bort och istället kommer delar av avdelning 3 på Limsjögården att öppnas
upp som korttidsplatser. 

En väg in
1177 vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom 
hälsa och vård, där man som privatperson via bankid bland annat kan ta 
del av sin journal, förnya recept etc. Kommunen har anmält intresse att 
ingå i ett projekt som ska möjliggöra att även kommuner blir en del av 
1177. Detta går i linje med tanken om ”en väg in” för medborgarna. 

Böcker skänkta till de särskilda boenden
Land Alice Gustafsson har överlämnat några exemplar av sin bok ” Mina
förfäders stigar” till de särskilda boendena. En mycket uppskattad gåva 
som kommer att kunna användas vid högläsning.

Ipads till de särskilda boendena
Ipads på de särskilda boendena har blivit en stor succé. De används bland
annat för minnesträning, läsa tidningar, titta på bilder m m. 

Personal
Rekrytering pågår av ny avdelningschef för särskilt boende/LSS. Joacim 
Andersson har slutat och påbörjat ny anställning i Mora.

Omställningsfonden 
Alla kommuner betalar in medel till stiftelsen omställningsfonden. Om 
man som arbetstagare riskerar att bli av med sitt arbete kan man ansöka 
om medel för att bland annat vidareutbilda sig. 

Kriterierna för ansökan har utökats, vilket gett kommunen möjlighet att 
bland annat ansöka om medel för att utbilda ytterligare Silviasystrar samt
ordna med föreläsning för personalen. Samtliga sökta medel har beviljats.

3. Anhörigstöd informerar
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Läsombud
Läsombud efterlyses till de särskilda boendena. 

Ett läsprojekt pågår i Leksand och Rättvik i samverkan med bland annat 
studieförbundet vuxenskolan, biblioteket och anhörigstöd.

11-kaffe
11-kaffet som vanligt på Brandmannen på tisdagar. Pågår till sista april. 

Anhörigträffar – psykisk ohälsa
Anhörigträffar finns inom flera områden, bland annat inom området 
psykisk ohälsa. Vid senaste träffen deltog tio anhöriga i ålder 40-75 år. 
Problematiken kan bland annat röra sig om ungdomar som är 
hemmasittare, vuxen-barnproblematik utan egen försörjning m m.

4. Frågor från pensionärsorganisationerna

Gårdsråden har mer eller mindre försvunnit från de särskilda 
boendena. Hur har denna förändring påverkat verksamheterna, har 
några alternativ diskuterats och hur har det påverkat 
enhetschefernas arbetsuppgifter?

Gårdsråden har ersätts av anhörigträffar. Dessa har varken påverkat 
verksamheten eller enhetschefens arbetsuppgifter. 
Innehållet i träffarna är utifrån ett anhörigperspektiv. 

Det är upp till varje enhetschef att bestämma om man vill ha kvar 
kontaktytan med organisationerna och formerna för detta. T ex kan detta 
gälla aktiviteter som anordnas men stöd av trivselmedel. 

Hur ser befolkningsutvecklingen ut i kommunen de närmaste fyra 
åren bland åldersgrupperna 65+ och uppåt och vilka planer har 
kommunen för att bemöta behoven för dessa invånare?

Sektorn följer kontinuerligt befolkningsutvecklingen för att bland annat 
kunna svara upp mot kommande behov av vård och omsorg.

Prognos för år 2021 är att åldersgruppen 80 år och uppåt kommer att öka 
50 personer. 20 % av dessa kommer att behöva omsorg. 
I åldern 65 år och uppåt kommer antalet personer att öka med 250 
personer. 20 % av dessa kommer att behöva omsorg.

Befolkningsprognos skickas med mötesanteckningarna. 

En arbetsterapeut gör hembesök hos dig när du fyllt 85 år. Hur sker 
avrapporteringen ut efter dessa besök och till vem?

Det bestäms att rehab kommer till nästa möte och informerar. 
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Anhörigstödverksamheten gör ett utmärkt arbete. När en anhörig 
flyttar in på ett särskilt boende/avlastning finns det då en rutin att ge
samtalsstöd till den som blir ensam kvar i hemmet?

Samtalsgrupper hålls en gång i veckan. Det finns även möjlighet till 
enskilda samtal. Samtalen kan ske på telefon om man som anhörig tycker
att det känns bekvämare. 

Information om möjligheten till samtalsstöd lämnas bland annat av 
biståndshandläggarna samt enhetscheferna.

Enklaste sättet att komma i kontakt med anhörigstöd är att ringa 
kommunens kundtjänst på telefon 80 000. Vill man inte ringa själv kan 
istället en bekant ringa och anhörigstöd ringer sedan upp. 

Anhörigstöd kan även komma ut till föreningarna och informera om 
verksamheten.

PRO, SKPF och SPF vill berätta hur de informerar vidare bland 
sina respektive medlemmar den information som de har fått på 
KPR-mötena och hur de arbetar inför varje möte

Medlemmarna informeras på månadsmötena.

Inför varje pensionärsråd träffas alla föreningar och kommer överens om 
punkter som de vill ta upp. 

De representanter från kommunstyrelsen som ingår i pensionärsrådet 
deltar gärna vid organisationernas möten för att informera och ha en 
dialog.

Rapport från Byggruppen

Haft ett första möte där man fick en summering av projektet.

Några punkter som togs upp vid mötet:

- Inga ritningar är klara. 
- Det kommer att byggas 72 lägenheter som kommer att delas upp i

enheter om nio boende på varje enhet. 
- Krav på samlingsytor, hörselslingor, wifi etc.
- Ska finnas tillgång till frisör, fotvård och möjlighet till träning. 

Spa och spabad finns det inte behov av.
- Hur ska framtidens måltidsrutiner se ut?
- Önskemål finns om mindre rum för att samla anhöriga 

exempelvis när man fyller år.
- Individanpassa lagom, då man inte bor under så lång tid på ett 

särskilt boende.
  
Ordföranden Kenneth Dahlström informerar att kommunstyrelsen
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2019-01-28 kommer att ta beslut om upphandlingsunderlag och 
anbudsförfarande. Under våren ska hela byggprocessen vara klar. Själva 
byggandet kommer att påbörjas efter sommaren, en process som tar cirka
1,5 år. 

Antalet personal som besöker hemtjänstkunder har ökat 
Detta beror på att många av personalen varit sjukskrivna och många rader
har varit vakanta. Detta berör främst de kunder som har 
dubbelbemanning och många besök per dag. 

Förvaltningen har haft som krav att endast de som är utbildade 
undersköterskor tillsvidareanställs. Nu vill förvaltningen se över 
möjligheten att erbjuda en vårdbiträdesutbildning där personal med lång 
erfarenhet efter genomgången utbildning kan erbjudas en fast tjänst

Inom LSS är verksamheten är bemanningen. Verksamheten håller just nu
på att se över om en pedagog ska anställas. 

Hur fungerar färdtjänsten?
Inga klagomål. 

Svårare med sjukresorna då flera personer åker med och det blir många 
olika turer innan man kommer till lasarettet.

Hur många 100-åringar i Leksands kommun?
De som fyller 100-år uppvaktas och centralt har förvaltningen koll på 
antalet.

5. Övriga frågor

Sammanträdesordningen 2019
Skickas ut tillsammans med mötesanteckningarna.

Punkter till nästa möte  
- Besök av rehab – information om hembesök för de som är +85 år 
- Information om hur en SIP (samordnad individuellt plan) går till –
  Marie van Geffen Blomberg informerar

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Nästa möte är den 14 maj i Plenisalen, kommunhuset
Då blir det eventuellt stormöte tillsammans med kommunala pensionärsrådet, 
handikapprådet och patientrådet kl 9.00-12.00.


