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Sebastian Larsson (M)
Kerstin Marits (M)
Per Wiman (KD)
Liv Lunde Andersson (S) Regionen
Ordinarie
Catharina Stenberg, SPF
Kerstin Bjärby, SPF
Marita Vidin, PRO
Bertil Andersson, PRO
Ritva Rosén, PRO
Anne-Marie Andersson, PRO
Louise Johansson, PRO
Tjänstemän
Ulrika Gärdsback, socialchef
Katarina Leander, anhörigstöd
Helén Norling, sekreterare
Nina Lehtonen, information om Tibble

1. Föregående mötesanteckningar 2020-01-28
Under punkt 2 (verksamheten informerar) står följande: I öppenvården
ingår ungdomsmottagning, familjeteam, familjerådgivning och missbruk
Haga.
Här görs rättelse att även öppna förskolan och anhörigstöd ingår i
öppenvården.
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2. Verksamheterna informerar
a) Nina Lehtonen (om- och tillbyggnad Tibble särskilda boende)
Nina visar bilder från byggnationen både- in och utvändigt och hur
det är tänkt att boendet ska se ut när det är klart. Nina kommer att
fota byggnationen fortlöpande.
Bygget har rullat på sedan start och allt har gått som planerat. Just
nu är det dock en liten, liten försening med cirka fyra veckor på
byggsidan med anledning av halv personalstyrka på grund av corona.
Ett litet orosmoln även vad gäller att Byggnads gått ut med varsel om
strejk, men förhoppningsvis ska bygget inte påverkas av detta.
Det går bra att mejla eller ringa Nina vid frågor och funderingar,
nina.lehtonen@leksand.se eller 0247-80 261.

3. Anhörigstöd informerar
Katarina Leander informerar att det kommer att bli en utmanande tid för
oss alla och att vi som är pigga och friska får försöka se till det vi kan
göra istället för att se till det vi inte kan göra. Det är också viktigt att vi
alla hjälps åt att försöka hålla kontakten med de som vi vet sitter
ensamma.
Alla anhöriggrupper pausades i våras. Grupperna var på väg att starta
upp den här veckan men på grund av nya restriktioner har beslut tagits
om att pausa grupperna året ut. Alternativa sätt får hittas in på det nya
året. Här behöver vi tänka nytt och tänka om. Eventuellt kanske det blir
aktuellt med digitala anhöriggrupper.
Katarina har fortsatt med enskilda stödsamtal. Samtalen har hållits
ganska frekvent på Noretgården, där lokalen är stor och där går det att
hålla avstånd. För de som orkar och vill finns även möjlighet till
promenadsamtal, vilket också är hälsofrämjande. Samtal hålls även via
telefon om man inte kan eller vill träffas fysiskt.
Många anhöriga är oroliga över att själv bli sjuka och vad som då händer
med den anhörige.
Katarina informerar även om att det blir extra påfrestande för anhöriga
till en demenssjuk i dessa tider med corona och speciellt när en person
precis är på väg in i demenssjukdom Den anhöriga känner inte
gränserna, kanske inte håller avstånd eller vill ge någon en kram när de
träffar någon ute på samhället. Som medmänniska är det då viktigt att
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förstå att alla inte kan hantera detta, och att det kan finnas en anledning
till det.
Det var under våren även en oro kring att inte kunna besöka sina
anhöriga på boenden, men nu finns det möjlighet att göra det och det
finns fungerande rutiner för det.
4. Uppföljning av vissa frågor som pensionärsorganisationerna
aktualiserade vid möte 2020-01-28
Siljansvägen, sköta rabatterna i mittrefugerna alternativt stensätta
dem?
Under förra sommaren sköttes inte rabatterna i mittrefugerna på
Siljansvägen, det var vildvuxet och såg allmänt ovårdat ut. Ett förslag är
att istället stensätta refugerna.
Förslaget och synpunkten skickas vidare till Leksandsbostäder gata/park.
Svar från Leksandsbostäder gata/park Olle Oscarsson 2020-01-30:
Meddelar att gata/park mottagit denna synpunkt. Stenläggning ej aktuell.
Vi får planera in svirrning av växtligheten med tätare frekvens.
Var finns statyerna Masen, Kullan och Tiggaren numera som
tidigare var placerade på Torget?
Frågan skickas vidare till stadsarkitekt Anna Ograhn för besvarande.
Svar från stadsarkitekt Anna Ograhn 2020-02-06:
Enligt kulturchef Pär Ohlson som har haft ansvaret för dessa så äger
Övermo by statyn Bartolomeus (tiggaren) och den ska placeras i Övermo
någonstans.
Kullan och Masen trodde Pär att kommunen äger men att Övermo by
hade lyssnat med Sparbanken om att placera den i Sparbanksparken
vilket de var positiva till. Båda statyerna står nu på kommunens förråd
trodde Johanna Jobs från gata/park. Om ni har mer frågor kring dessa
statyer så kan ni kontakta kulturchef Pär Ohlson som är mer insatt i
detta.
Vid dagens möte 2020-11-23 konstateras att Kullan och Masen nu är
placerade utanför Sparbanken.

5. Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna
1. Varför fick vi som är med i KPR inte frågan om vi kunde tänka oss att
träffas fysiskt i Plenisalen? (avser det inställda mötet i september)
Svar: Fråga inte längre aktuell.
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2. Är det realistiska att tro att mötet den 23/11 kan hållas?
Svar: Frågan inte längre aktuell.
Covid 19:
3. Tillgången till läkare på de särskilda boendena vid svårt sjuka i behov av
behandlingar och ordinationer, har det förbättrats?
Svar: Läkartillgången har aldrig varit bristfällig. Den har alltid varit god,
och det är alltid ordinarie läkare som finns till förfogande, inte de läkare
som arbetar som stafetter.
4. Kommer de på särskilda boendena att få tillgång till syrgas på sina rum?
Har man gett de covidsjuka syrgas?
Svar: Nej de har inte fått det, då det hittills inte funnits ett sådant behov.
Att få syrgas är en läkarordination som man kan få vid behov. Syrgasen
rekvireras då från hjälpmedelscentralen.
5. Hur var beredskapen vad gäller skydd för hemtjänstpersonalen, vad
gäller munskydd, handsprit m.m när pandemin kom?
Svar: Vi hade de skydd som behövdes enligt Region Dalarnas
smittskydd. Detta gällde för samtliga verksamheter och inte bara inom
hemtjänsten.
6. Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut idag?
Svar: Tillgången är mycket bra.
7. Hemtjänstens personal bör få bättre förståelse för vikten av
skyddsutrustning, hålla avstånden när det är möjligt och en mycket
noggrann handhygien och klädkod för uppdraget.
Förtydligande görs vid mötet att detta avser privat utförare av hemtjänst.
Svar: Privata utförare ska uppfylla samma krav som kommunal
hemtjänst. Ulrika Gärdsback tar med sig frågan.
8. Hur många timanställda har det funnits behov av för att täcka upp
sjukfrånvaron?
Svar: Det var en hög sjukfrånvaro i våras inom hemtjänsten, men vi har
haft marginaler för att kunna säkra upp. När vi fick in smittan på
boendena var det även hög sjukfrånvaro där.
Det upprättades en så kallad coronapool till vilken vana undersköterskor
anmälde sig att ingå i. Poolen var först riktad mot Limsjögården men
flyttades sedan till Edshult när många boende insjuknade där.
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9. Vid livets slutskede har anhöriga då fått vara med?
Svar: Ja, de har de. De har fått låna skyddsutrustning.
10. Har det funnits möjlighet att besöka anhöriga på äldreboenden inomhus?
Svar: Det har varit besöksförbud till och med den 7 oktober, förutom vid
vård i livets slut. Nu när besöksförbudet hävts nationell kan man besöka
sina anhöriga igen. Det finns särskilda rutiner som ska följas i samband
med ett besök. Rutinerna följs av de flesta med några få undantag.
Rutinerna handlar bland annat om att man måste boka tid för sitt besök,
att man blir mött i entrén av personal på boendet som följer med till den
boendes rum och när besöket är klart måste man gå direkt ut, man får
inte vistas i lokalerna. Kommunen har dock gått ut med en vädjan om att
om möjligt skjuta om besök hos anhöriga med anledning av den nu
ökade smittspridningen i Dalarna.
11. Hur ser möjligheterna ut på kommunens särskilda boende
att anhöriga kan komma på besök?
Svar: Se ovan.
12. På vilken nivå ligger kostnaderna för Covid 19 idag för Leksands
kommun?
Svar: Kommunen kan söka statsbidrag för att täcka vissa kostnader,
bland annat för sjukskrivningar. Kommunen har sökt bidrag på 4,2
miljoner för kostnader inom vården. Ytterligare ansökan ska göras, men
vi räknar inte med att få full ersättning. Det finns även andra kostnader
inom kommunen med anledning av covid som inte är kopplade till
vården. Merkostnader med anledning av covid konteras på ett särskilt
konto, för att få en samlad bild av den totala kostnaden.
13. En kommande utvärdering hur kommer den att se ut och vilka
yrkesgrupper ska få möjlighet att komma till tals?
Svar: Det är inte bestämt vem som ska göra en utvärdering och hur den
ska gå till. Utvärderingar görs kontinuerligt under resans gång och man
agerar utifrån det aktuella läget.
Nu när vi har en andra våg finns kunskaper från i våras och här tar vi
lärdom hur vi gjorde då och ser över hur vi kan förändra och utveckla. Vi
finslipar under resans gång och fokus är hela tiden att försöka göra det
bästa för medborgaren.
En sak som inte är aktuell just nu trots rådande läge är att stänga ner
dagverksamheten för dementa. Den kommer fortsätta vara öppen, om än
i lite annan form. I våras stängdes den dock ner. Det har konstaterats att
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stängning var inte bra varken för dementa eller dess anhöriga. Istället
fick de utökad hemtjänst och mer stöd i hemmet.
En annan sak är att växelvårdsplatser på avd 3 stängdes i våras för att
friställa platser för personer sjuka i covid, eftersom man fick sådana
indikationer att platserna behövdes. Personerna fick istället, likt
personerna med insatser inom daglig verksamhet, utökad hemtjänst.
Men trots den nu rådande situation kommer växelvårdsplatserna att vara
öppna tillsvidare. Vi drar inte i handbromsen just nu.
Från och med idag är det nationellt beslutat att personal ska munskydd
eller visir i vårdnära kontakter med alla patienter inte bara med dem med
symtom. Detta kan vara besvärligt på demensboenden och inom vissa
grupper inom LSS, där det kan finnas boende som kan bli utåtagerande
om de inte ser ansikten på personalen. I samråd med Region Dalarnas
smittskydd kan personalen då istället använda visir.
14. Hur ser smittspridningen ut idag bland boende eller personal? Ser man
en ökning?
Svar: Det finns en ökad smittspridning i samhället. En del personal
berättar att de är sjuka i covid och en del inte.
Övriga frågor:
15. Information om utbyggnaden av Tibblegården.
Svar: Se särskild informationspunkt under verksamheten informerar.
16. Kommunens reaktioner angående nedläggningen av folktandvården i
Insjön.
Svar: Detta är en fråga för Regionen. Kommunen har inte blivit
tillfrågade i samband med nedläggningen. Frågan är lyft inom flera
partigrupper.
17. Har det blivit några reaktioner från ungdomarna när Brandmannen lades
ner?
Svar: Det konstateras att det inte kommit några reaktioner från
ungdomarna. Satsningen som istället gjorts med att anställa två
fältassistenter har varit mycket lyckad. De träffar ungdomarna där de är,
dvs ute på samhället.

18. Har diskussionen förts om att hitta andra lokaler for pensionärerna nu när
inte Brandmannen är tillgänglig for 11-kaffet längre?
Svar: I samband med covid så ligger frågan lite på is. Några diskussioner
har inte först kring detta. Frågan behöver ses över gemensamt, men det
är inte aktuellt just nu som läget är.
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19. Statliga medel till kommunen för att motverka ensamhet för äldre, hur är
de tänkta att användas?
Det skulle vara bra om ovanstående medel användes till träffpunkt för
daglediga/pensionärer som behöver sociala kontakter.
Svar: Medlen är riktade till organisationerna.
Ulrika Gärdsback tar med sig detta.
20. Fixar-Malte går i pension, finns det några planer att rekrytera någon ny
på tjänsten.
Svar: Det har inte förts några diskussioner om att den funktionen
kommer att försvinna.
21. Hur kommer kommunen att prioritera nu när det kommer pengar till
kompetenshöjning av personal. Vilken strategi finns och vad ska
prioriteras först.
Svar: Tillsammans med vuxenutbildningen startades förra året en
vårdbiträdesutbildning. Den var mycket eftertraktad och den har startat
upp nu igen. Alla som deltagit har fått tillsvidareanställning och några
har även fortsätt att läsa till undersköterska. Tidigare var riktlinjen att
man skulle ha undersköterskeutbildning för att få en
tillsvidareanställning inom kommunen, men nu är en
vårdbiträdesutbildning fullt tillräckligt.
Det har även funnits möjlighet att validera sig till vårdbiträde genom att
tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter och kunskaper och komplettera
med att läsa vissa kurser.
6. Sammanträdestider 2021
Sammanträde kl. 9.00 – 12.00 Frågor till mötet
Plenisalen
Senast till sekreteraren
15 februari

4 februari

24 maj

13 maj

20 september

9 september

22 november

11 november

De två första mötena 2021 räknar vi med att de är digitala.
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7. Övriga frågor
Organisationerna önskar att kommunikations- och beredskapschef
Kristina Backlund deltar vid något möte och informerar om kommunens
arbete inom kris och beredskap.

