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Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 6 december 2016.

Kenneth Dahlström (C) Ordförande Birgit Sundberg SPF
Per Wiman (KD) Louise Johansson SKPF
Birgit Bååth (V) Anne-Marie Andersson SKPF
Anne-Lie Stenberg (M) Catharina Stenberg SPF
Ritva Rosén PRO Ersättare:
Bertil Andersson PRO Lena Lisskar PRO
Nils Hjalmarsson PRO Ingegerd Angman SPF
Olle Wikström PRO Stig Heineman PRO
Katarina Leander anhörigstöd
Barbro Stamnäs sekreterare  

Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Kenneth informerar om verksamheten: 
Från 1 september 2017 får pensionärer 20 % rabatt på priserna på Leksandshallen. 
Leksand kommer att ta hem fler ensamkommande ungdomar som vistas i andra 
kommuner. Vi har plats på Furuhaga och Lustholen som HVB-hem. Majorshagen 
blir ett stödboende vilket innebär att det inte finns personal hela tiden på boendet.

Frågor från pensionärsorganisationerna.

1. Vilka åtgärder kommer kommunen göra för att minska fallolyckorna? Det 
görs undersökningar hela tiden gällande fallolyckor. Det finns olika åtgärder 
för att förhindra fall t.ex. ta bort mattor och trösklar. Låta lampor vara tända 
på natten. Personalen gör allt för att förhindra olyckor. Den senaste 
undersökningen inom förberedande hembesök kommer att presenteras i 
januari. 

2. Hur många trygghetsboende finns i kommunen idag? Björkbacken i 
Siljansnäs och delvis Noretgården med önskemål om hela Noretgården. 

3. Läkemedelsgenomgång sköts av vårdcentralen och landstinget. 
Kommunen har inte ansvar för detta.

4. Hur går besluten om hemtjänst till? Biståndshandläggaren tar tillsammans 
med vårdtagaren, anhöriga och personal tillsammans beslut om vad som 
behövs och hur länge. Behoven följs upp och ändras om det behövs.

5. När det gäller nybyggnation av bostäder kommer det önskemål om 
handikappanpassat på markplan och vanliga inredningar i resten av husen 
allt för att kunna blanda olika åldrar i samma hus.
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6. Vad hände med dagliga verksamheten som tidigare fanns på Tibble? Den 
är flyttad till Brandmannen och där finns kommunens personal som stöd 
tillsammans med ABF, Deltagarna får ta sig dit själva.

Önskemål om att det blir bättre samarbete mellan bostadsanpassare, personal och 
Leksandsbostäder för att förbättra miljön för de som behöver olika ändringar.  

Finns det inget bättre ord än brukare. Kom gärna med förslag.

Brukarundersökningen som görs varje år visar en markant förbättring se 
resultat av undersökningen bilaga 1 och redovisningen bilaga 2.

Katarina informerar om anhörigstöd.
Katarina kommer få tillökning med en heltidskollega enligt budgeten. Hon har haft 
två intresserade kvinnor från socionomprogrammet från högskolan som praktikanter 
under hösten. Dessutom information på Kom Vux för undersköterskor vad 
anhörigstöd innebär. Det har varit flera träffar gällande psykisk ohälsa, Haft besök 
från Personliga ombuden i Mora som informerar om vad dom kan hjälpa till med.
När det gäller vänstjänsten behövs det flera frivilliga. Kontakta Katarina om ni har 
några förslag på intresserade.

Välfärdsteknik: mycket på gång
Det stora målet gäller utbyggnad av bredband framför allt till äldre. Den nya 
tekniken behöver fiber för att fungera så bra och säkert som möjligt. 
Trygghetskamera finns på försök. Paddor till personal och boende för att 
kommunicera på samma sätt. Nya digitala larm med GPS funktioner.
Kontaktman gällande bredband inom kommunen är Magnus Hedgården, telefon 
0247-803 45 eller via mejl magnus.hedgarden@leksand.se
Chefen för sektorn har fått i uppdrag att få till en mässa för äldre under våren. Kom 
gärna med förslag om vad ni vill ha för föreläsare eller vilka ni vill bjuda in till denna 
mässa. Vad vill ni veta?

Nu har ni chansen att påverka.

Mötestider under 2017 se bilaga 3.

Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla God Jul 
och Gott nytt år

  

   

Nästa möte är den 24 januari 2017 kl. 9-12 i Plenisalen
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