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Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet  
2021-09-20  
 
Tid och plats: kl 9.00-9.45 via Teams 
 
Närvarande: 

Förtroendevalda 

Kenneth Dahlström (C) ordförande  

Kerstin Marits (M)  

Per Wiman (KD)  

Liv Lunde Andersson (S) Regionen 

 

Repr för pensionärsorg 

Catharina Stenberg, SPF  

Kerstin Bjärby, SPF 

Bertil Andersson, PRO 

Lena Lisskar, PRO 

Erik Peters, PRO 

Ritva Rosén, PRO 

Louise Johansson, SKPF 

Ann-Marie Andersson, SKPF 

 

Tjänstemän 

Ulrika Gärdsback, socialchef 

Katarina Leander, anhörigstöd 

Helén Norling, sekreterare 

 

 

 

 
1. Föregående mötesanteckningar 2021-02-15 samt stormöte 

2021-05-24 

 

Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna. 

 

Inkomna synpunkter på anteckningarna från 2021-02-15: 
 

Bilden på organisationen för säkerhet och beredskap går inte att läsa pga 

för liten text.  
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Svaret i fråga 6 stämmer inte i det som står i Äldreberedningen från 

2014-04-03. Där står det att Leksandsborna har visat intresse och 

efterfrågat ett trygghetsboende. 

 

Utdrag från anteckningarna: 

Fråga: Planer för att skapa trygghetsboende i kommunen? 

Svar: Just nu finns inte några sådana planer. I den äldreberedningen 

som gjordes för ett antal år sedan såg man inget större behov av att 

skapa ett trygghetsboende. Det som finns idag är Noretgården och det är 

det närmaste vi kan komma någon form av trygghetsboende och inom 

Leksandsbostäders bestånd finns mer eller mindre tillgängliga bostäder. 

 

Se svar under punkt 4. 

 

2. Verksamheten informerar 

 

Om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende 

Byggnationen går bra. Man räknar med att få nycklarna till boendet den 

1 december och då påbörjas även inflyttningen. Det är en stor apparat. 

Förutom boende ska allt annat också flyttas, såsom material, läkemedel 

etc. Personalgrupperna på Limsjögården och Tibble ska även slås ihop.  

De ska bl a jobba utifrån ett aktivitetsbaserat vardagsrehabiliterat 

arbetssätt. En enhetschef är frikopplad för att hålla i allt.  

 

Man håller även på att se över var övrig verksamhet som finns på 

Limsjögården ska placeras. Detta kommer inte att vara klar till den 1 

december. 

 

Sommaren  

Det har varit en tuff sommar. Som i övriga delar av Dalarna och landet i 

stort råder det även i Leksand stor brist på vikarier. Personalen har 

verkligen ställt upp och många har gått in och arbetat extra.  

 

God och nära vård 

Tillsammans med Regionen ska man under hösten börja arbeta utifrån ett 

nytt nationellt arbetssätt ”God och nära vård”. Det handlar om att få rätt 

vård på rätt plats. Regionerna och kommunerna ska tillsammans komma 

fram till hur de ska arbeta och hitta lösningar utifrån lokala 

förutsättningar. Det nya arbetssättet kommer att innebära en ökad 

trygghet för våra medborgare i alla åldrar.  

Mer information om detta lämnas vid nästa möte. 
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Statsbidrag  

Under coronapandemin har äldreomsorgen tilldelats en hel del 

statsbidrag. Med hjälp av medlen har man bland annat kunna satsa på 

utbildning av personalen. Detta som ett led i att höja kvalitén. 

Utbildningarna har bland annat varit inom området demens, lågaffektivt 

bemötande samt ledarskap i olika former. Även vidareutbildning för 

sjuksköterskor.  

 

Man har även använt statsbidragen till att köpa in fler så kallade 

parcyklar, så nu finns det totalt sex stycken på de särskilda boendena. 

Dessa är mycket populära. Inköp har även gjorts av medicinteknisk 

utrustning utifrån önskelistor och prioriteringar. Det finns nu också flera 

Ipads tillgängliga på de särskilda boendena.  

 

Verksamhetsutveckling 

Verksamheten utvecklas hela tiden och man deltar i olika forum och 

nätverk både lokalt och nationellt. Där får man bra input, likväl som man 

får dela med sig.  

 

Vaccination 

Det finns ingen konstaterad smitta i verksamheterna. Smitta kom in på 

ett av de särskilda boendena i slutet av sommaren. Samtliga smittade har 

tillfrisknat.  

 

Det är viktigt att fortsätta att ta pandemin på största allvar och att så 

många som möjligt vaccinerar sig. Det kommer att dyka upp så kallade 

klustersmittor som man måste förhålla sig till. Inom verksamheten 

fortsätter man att följa rutiner utifrån restriktionerna även om samhället 

öppnar upp igen. Vid besök så är det fortsatt viktigt att hålla avstånd, 

använda handsprit etc.  

 

Samtliga medarbetare erbjuds att ta vaccin. En utredning pågår inom 

Regionen om vaccination kan vara tvingande. 

 

Regionen planerar för vaccination med en tredje spruta för äldre och de i 

riskgrupp. Samtliga boende kommer att erbjudas en tredje spruta. 

Vaccination mot vanlig influensa ska också genomföras. Detta blir i 

början av november. 

 

Övriga som inte tillhör riskgrupp eller är äldre, kommer att erbjudas en 

tredje spruta efter jul. 
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De medarbetare som insjuknade i somras var vaccinerade och hade 

lindriga symtom. De har fått erbjudande om att ingå i en 

forskningsgrupp. 

 

3. Anhörigstöd informerar 

Det är inte så stora förändringar sedan förra mötet. Katarina har många 

enskilda stödsamtal och många kommer löpande. Det är värdefullt att 

kunna erbjuda samtal fysiskt på plats på Noretgården.  

 

Det är ett bredare åldersspann på de som söker stöd. Det går ner i 

åldrarna. Det är många unga vuxna som har föräldrar i annan del av 

landet eller i andra länder som tar kontakt. Det är en annan typ av oro.  

 

Katarina gör också ofta hembesök tillsammans med biståndshandläggare 

för att se över behovet av insatser, exempelvis dagverksamhet eller 

korttidsboende. Har det varit svårt att be om hjälp tidigare är det ännu 

svårare nu på grund av att man är rädd för smitta. Många är långt gångna 

i sin sjukdom innan de får insatser. Detta är bekymmersamt.  

 

Det är nu som man börjar se effekten av pandemin. Det är många 

anhöriga som har det tufft. Även kollegor till Katarina i andra kommuner 

vittnar om detta. 

 

Nu när restriktionerna hävs ska det startas upp mindre grupper för 

anhörigstöd. Även öppenvården ska starta upp anhöriggrupper.  

I samarbete med Leksands demensförening hoppas man också på att 

kunna erbjuda någon mindre föreläsning under vår-vintern.   

 

4. Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 

 

Fråga: Fortsätta diskussionen om behovet av Trygghetsboende och hur 

det ser ut i andra kommuner 

 

Svar:  

 

Det förs en dialog med Leksandsbostäder i frågan.  

 

Äldreberedningens slutrapport är sju år gammal och idag ser behoven 

annorlunda ut. Fler väljer att bo kvar hemma med insatser i form av 

hemtjänst. Leksand är en liten ort och trygghetsboende är mer vanligt 

och efterfrågat på större orter. 

 

Det finns vissa kriterier för ett trygghetsboende, bland annat ska det 

finnas tillgång till personal. Ofta använder man ordet trygghetsboende 

fast det i själva verket inte uppfyller kraven. Boendet är 

tillgänglighetsanpassat och med närhet till service, men inte bemannat 

med personal, dvs ett så kallat seniorboende. 
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I Leksand fokuserar man på att vid nybyggnation göra bostäderna 

tillgängliga, dvs med hiss, bredare dörrar etc och i det ordinarie 

bostadsbeståndet har Leksandsbostäder identifierat vilka bostäder som 

redan är tillgängliga. Noretgården är ett sådant exempel. I 

äldreberedningen slutrapport framkommer att trygghet definieras som 

just tillgängliga bostäder.  

 

5. Övriga frågor 
 

Utebliven färdtjänst 

När PRO Siljansnäs hade medlemsmöte på en plats som saknade adress 

var det inte möjligt för en medlem att få färdtjänst dit.  

 

Svar: Regionen är ansvarig för färdtjänsten och organisationerna 

uppmanas att skriva till dem. 

 

Liv Lunde Andersson, representant för Regionen, tar även med sig 

frågan. 

 

Är det möjligt att använda statsbidragen till att köpa in flera 

digitala husdjur?  

Svar: Ulrika Gärdsback tar med sig frågan och kollar upp det. 

 

Kollektivtrafiken 

Det lyfts att det är problematiskt att ta sig till och från Noret om man bor 

i någon by utanför Leksand. I många fall behöver man vänta flera 

timmar i Noret innan man kan åka hem. 

 

Svar: Det är Regionen som ansvarar för kollektivtrafiken. Kommunen är 

inte delaktig vid planering av turerna.   

 

Kerstin Marits ska kontakta ordföranden i kollektivtrafiknämnden och 

uppmana dem att ha en dialog med kommunen när de planerar sina turer.  

 

Deltagande vid SPF´s medlemsmöte 

Catharina Stenberg tackar Kenneth Dahlström och Ulrika Gärdsback för 

att de deltog på SPF´s medlemsmöte.  

 

 

Nästa möte är den 22 november.  

Mötet kommer eventuellt att vara fysiskt. 


