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 Mötesanteckningar från kommunala pensionsrådet  
26 november 2019 
 
Närvarande: 

Förtroendevalda 

Kenneth Dahlström (C) ordförande 

Per Wiman (KD) 

Kerstin Marits (M) 

 

Liv Lunde Andersson (S) Regionen 

 

Ordinarie 

Catharina Stenberg SPF 

Ingegerd Angman SPF 

Marita Vidin, PRO 

Bertil Andersson, PRO 

Gunnar Lindberg, PRO 

Ritva Rosén PRO 

 

Ersättare 

Ingrid Fyhr SKPF 

Lena Lisskar PRO 

 

Tjänstemän 

Ulrika Gärdsback, sektorschef vård 
och omsorg 

Katarina Leander, anhörigstöd 

Helén Norling, sekreterare 

 

 
 

1. Föregående mötesanteckningar 

 

Föregående mötesanteckningar 2019-09-17 lades till handlingarna. 

 
 

2. Verksamheten informerar 
 
Ny organisation 

Från och med 1 januari 2020 kommer en organisationsförändring göras 

som innebär att det kommer att bildas en social sektor och en 

utbildningssektor.  Individ- och familjeomsorgen (IFO) och öppenvården 

(missbruk, familjeteam, öppna förskolan, ungdomshälsan och 

familjerådgivningen) som tidigare låg under lärande och stöd kommer att 
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gå över till vård och omsorg och bilda en social sektor och lärande och 

stöd blir därmed en renodlad utbildningssektor. Detta är en del i det 

besparingsförslag som kommunfullmäktige tog beslut om i oktober.  

 

Risk- och konsekvensanalys i samband med förändringen håller på att 

arbetas fram och förhandlingar ska genomföras med de fackliga 

organisationerna.  

 
Mobilt team 
I samverkan med Regionen planerar man att införa ett så kallat mobilt 

team. I teamet ingår läkare och sjuksköterska. Mobila teamet syftar bl a 

till att minska återinskrivningar till lasaretten. Teamet ska även stödja 

dem som inte själva har möjlighet att ta sig till vårdcentralen.  
 
Budget 2020 
Arbete med budget pågår. En stor utmaning är att det blir allt fler som är 

i behov av vård och omsorg och många av dem är också svårt sjuka.  

 
Tibble vård- och omsorgsboende 
Projektledare Nina Lehtonen informerar.  

 

Nina visar färdigställd ritning över byggnationen. I planeringen har 

faktorerna som utemiljön och social samvaro varit viktiga. Ritningen 

visar bland annat flertal gemensamhetsytor, bland annat i form av en 

vinterträdgård och en öppen balkong på övervåningen. 

 

Efter att ritningen nu är fastställd är nästa fas att bygglov ska beviljas. 

Därefter är målet att det första spadtaget ska tas någon gång under första 

kvartalet 2020. Boendet beräknas vara klart om två år. Eftersom bygget 

är något försenat så kommer hyreskontraktet gällande Limsjögården att 

förlängas. 

 

Kommunfullmäktige tog 2019-11-25 beslut om att öka 

investeringsbudgeten för att producera och bygga boende till 182 mkr. 

Att bygga nytt, istället för att hyra, ger bland annat möjlighet till sänkta 

driftskostnader. Det nya boendet ger även ytterligare 18 platser.  

 

Förslag lyfts från pensionärsorganisationerna om att ha utställningar med 

olika teman i korridorerna.   

 

3. Anhörigstöd informerar 

 
Föreläsning ”Skuggsyskon” 
Den 17 september hölls föreställningen ”Skuggsyskon” på Sveasalen. 

Föreställningen handlade om hur det är att vara syskon till någon med 

psykisk ohälsa eller funktionsvariation. 70 personer kom och såg 

föreställningen. Planen var att starta upp en anhöriggrupp, men intresse 

för detta fanns inte just nu.  
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Öppenvård Haga 
Öppenvård Haga har regelbundna informationsträffar både höst och vår 

inom området missbruks- och beroendeproblematik. En anhöriggrupp har 

även startat upp. Senaste informationsträffen hade på folkhögskolan..  

 
Anhöriggrupper 

Inom psykisk ohälsa finns ingen pågående anhöriggrupp för tillfället. 

Anhörigstöd erbjuder istället enskilda samtal. Man ser en trend i att 

gruppen anhöriga inom psykisk ohälsa ökar. 

 

Anhöriggrupperna i Leksand och Åhl-Insjön löper på. I gruppen anhöriga 

som vårdar närstående i hemmet är demenssjukdom en vanlig orsak, men 

det kan även röra sig om cancersjukdom eller palliativ vård. Personen 

man vårdar behöver inte ha någon diagnos, utan det kan handla om att 

det inte fungerar som tidigare hemma.  

 

Senaste året har man i anhöriggrupperna satsat mycket på återhämtning 

och avslappningar.  

 

Behovet av en anhöriggrupp i Siljansnäs kommer att ses över och 

eventuellt kommer en sådan grupp att starta upp till vår-vintern.  

 

Katarina Leander kommer under februari att delta på ett medlemsmöte 

med PRO för att informera om anhörigstöd och vad verksamheten kan 

erbjuda.  

 
Uppvaktning - väntjänsten 
Personer som är engagerade inom väntjänsten kommer framöver att  

uppmärksammas i samband med en sammankomst på S:t Persgården. 

 
11-kaffet på Brandmannen 
11-kaffet på Brandmannen är en mycket viktig samlingspunkt, men den 

bygger helt på att frivilliga ställer upp och engagerar sig. Många av dessa 

är idag äldre och det finns behov av fler yngre som deltar i detta arbete.   

 

Pensionärsorganisationerna lyfter att det är viktigt att frivilliggruppen 

även bjuder in nya till att vara med och hjälpa till, något som inte varit 

självklart. 

 

Om 11-kaffet kan fortsätta att vara i Brandmannens lokaler framöver är 

oklart, men under diskussion. Detta med anledning av att 

vuxenutbildningen ska flytta in i där. Liv Lunde Andersson får i uppdrag 

att ta upp till diskussion med kyrkan vad gäller 11-kaffet och deras 

möjligheter att vara behjälpliga, bland annat med lokal. 

 

 

 



 

Datum 

2019-11-27 
 
 
 
 

 

 
Sida 

4(7) 
 

 

 
IT-café 
Katarina tipsar om IT-café som anordnas på Leksands och Insjöns 

bibliotek, där nyanlända lär seniorer att använda datorer, surfplattor och 

mobiler. 
 

4. Uppföljning av vissa frågor som pensionärsorganisationerna 
aktualiserade vid förra mötet 2019-09-17 
 

Återrapportering görs av tre stycken frågor som pensionärs-

organisationerna aktualiserade vid förra mötet 2019-09-17: 

 

a) Anslagstavlorna på torget – vad har hänt med dem?  
 

Stadsarkitekt Anna Ograhn svarar att den anslagstavla som sitter på 

Torget mitt emot Blomsterflärd är en ”analog” anslagstavla. Det är vit 

cellplast som man ska kunna sätta upp anslag på. Sen har finns det ett låst 

skyltskåp bredvid Wanpen mot Lundells som man ska sätta upp en karta 

över Noret på.  

 

Vid dagens möte 2019-11-26 påtalas att det finns behov av fler än en 

anslagstavla. Det är många som affischerar och det man sätter upp 

försvinner i mängden. Det vore att föredra att ha en särskild anslagstavla 

som var avsedd för pensionärsorganisationerna.  

 

Frågan skickas vidare till stadsarkitekt Anna Ograhn.  
 
 

b) Ett övergångsställe Villagatan – Hantverkargatan nedanför 

Hemköp, skulle underlätta för gångtrafikanterna till och från 

järnvägen. 
 

Trafikingenjör Lars Lindblom svarar att de kommer att titta närmare på 

platsen utifrån de synpunkter som rådet framfört och efter det bedöma 

behov av eventuell åtgärd.  

 

 

c) Bussen från Leksand till Mora lasarett innebär idag att de resande 

måste byta buss både i Rättvik och i Mora för att komma till 

lasarettet. Skulle det gå att få bussen från Rättvik att åka upp till 

lasarettet först innan den åker in i Mora? 

 

Önskemålet har skickats vidare till kollektivtrafiknämnden i Regionen, 

men inget svar har inkommit. 
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5. Frågor från pensionärsorganisationerna 
 

Anslagstavlorna på torget. 

Vid förra pensionärsrådet 2019-09-17 lyftes frågan vad som hänt med 

anslagstavlorna på Torget. Frågan skickades vidare till stadsarkitekt 

Anna Ograhn som svarat att den anslagstavla som sitter på Torget mitt 

emot Blomsterflärd är en ”analog” anslagstavla, som man kan sätta upp 

anslag på. 

 

Vid dagens möte påtalas att det finns behov av fler än en anslagstavla. 

Det är många som affischerar och det man sätter upp försvinner i 

mängden. Det vore att föredra att ha en särskild anslagstavla som var 

avsedd för pensionärsorganisationerna.  

 

Frågan skickas vidare till stadsarkitekt Anna Ograhn.  
 
 

Missbruksverksamheten i kommunen 

Pensionärsorganisationerna har som förslag att öppenvården 

(missbruksverksamheten) kommer till pensionärsrådet och informerar om 

sin verksamhet. 

 

Svar: Istället för att öppenvården kommer till pensionärsrådet föreslås att 

pensionärsorganisationerna tillsammans bjuder in öppenvården till 

gemensam information. Då når informationen ut direkt till 

medlemmarna. 

 

BRÅ-verksamheten i kommunen 
Representanter från pensionärsorganisationerna får inte längre någon 

kallelse till BRÅ-möten. 

 

Svar: Frågan skickas vidare till sekreterare i BRÅ, Kjell Ekman.  
   
Centralisering av hemtjänstpersonalen i Siljansnäs 

 

Svar: För två år sedan centraliserades all hemtjänst till Leksand, förutom 

hemtjänsten i A-huset i Siljansnäs. A-huset är det hus som ligger bredvid 

Björkbacken. Tanken med detta var att hemtjänsten skulle integreras i det  

särskilda boendet och att hemtjänsten och Björkbacken skulle arbeta mer 

tillsammans. Detta har dock visat sig inte vara någon bra lösning. Bland 

annat så går hemtjänstens personal miste om viktig kompetensutveckling 

som rör hemtjänsten, då de har arbetsplatsträffar tillsammans med 

personalen inom de särskilda boendet. Det är vidare inte ekonomiskt 

försvarbart då antalet hemtjänstpersonal är densamma, trots att antalet 

hemtjänstkunder varierar - det är Leksandsbostäder som hyr ut 

lägenheterna i A-huset och äger kön. 

 



 

Datum 

2019-11-27 
 
 
 
 

 

 
Sida 

6(7) 
 

 

 

 

Den personal som inte vill flytta med till Leksand har kunnat erbjudas 

tjänster på Björkbackens särskilda boende tack vare pensionsavgångar.  

 

PRO Siljansnäs tipsar om äldreprofessor, Yngve Gustafsson, som arbetat 

med att organisera hemtjänst i mindre grupper.  

 

Inom Leksands kommun kommune är mindre hemtjänstgruppen redan en 

ambition och något man hela tiden strävar efter. 

 

Varför finns inget centralt beläget trygghetsboende? 
Äldreberedningens slutrapport visade inget behov eller önskemål om ett 

centralt beläget trygghetsboende. Noretgården var tillräckligt och ansågs 

vara anpassat för gruppen +75 år. Som komplement till detta gjordes 

även en inventering av tillgängligheten i samtliga Leksandsbostäders 

lägenheter, bl a om det finns tillgång till hiss, markplan etc.  

 

Kriterierna för ett trygghetsboende är bland annat att det ska finnas 

tillgång till personal vissa tider samt gemensamhetsutrymmen. 

 

Hur förhindrar kommunen att komma att drabbas av brist på 

materialleverenser på samma sätt som Regionen har gjort vid byte 

av leverantör 

 

Svar: Kommunen har material på lager för att kunna klara sig en tid om 

det skulle krisa och i jämförelse med Regionen har kommunen inte 

samma åtgång. Eftersom Regionen och kommunen inte har samma avtal 

så finns det möjlighet att få hjälp via Regionen om leverans av material 

skulle utebli.  

 

Finns hörselinstruktörerna kvar i kommunen? 

 

Svar: Hörselinstruktörer finns inte kvar i kommunen. Eftersom denna 

verksamhet inte är lagstadgad så togs den bort för tre år sedan bland 

annat bort i besparingssyfte. De som behöver hjälp får det antingen via 

hemtjänsten eller personalen på det särskilda boendet.  

 

Ofrivillig ensamhet 

SPF har deltagit på utbildning i Rättvik med temat ofrivillig ensamhet.  

Ett mycket viktigt, men svårt område. Frågan lyfts om möjligheten till 

statsbidrag för att bland annat kunna delta i utbildningar samverka mellan 

pensionärsorganisationer och kommuner. Som ett exempel nämns att i 

Falun kommer kårhuset att tas över av kommunen som en samlingslokal 

för äldre. Pensionärsorganisationerna kommer också att flytta sin 

verksamhet dit.  

 

Svar: Detta är ett viktigt område, men kommunen har inget uppdrag att 
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hjälpa dem som inte har insatser. Att skapa mötesplatser är en viktig del i 

detta. 

 

Per Wiman informerar om att kristdemokraterna håller på att utarbeta ett 

program hur man ska hjälpa människor som ä ensamma. Jakob Forssmed 

driver detta arbete.  
 
 

6. Sammanträdestider 2020 
 
 

 
Sammanträde kl. 9.00 – 
12.00 
Plenisalen 

 
Frågor till mötet 
Senast till sekreteraren  

 

28 januari 
 

 
16 januari 

 
26 maj 
 

 
14 maj 

 
21 september 
 

 
10 september 

 
23 november 
 

 
12 november 

 
 
 
 

7. Övriga frågor 
 

Gunnar Lindberg, PRO, tackar för sig. 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 
Nästa möte är den 28 januari i Plenisalen, kommunhuset 
kl 9.00-12.00. 


