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Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet  
2021-11-22  
 
Datum: 2021- 11-22 
Tid och plats: kl 9.00-10.15 via Teams 
 
Närvarande: 

Förtroendevalda 

Kenneth Dahlström (C) ordförande  

Kerstin Marits (M)  

Per Wiman (KD)  

Inga Westlund (V) 

Liv Lunde Andersson (S) Regionen  

 

Repr för pensionärsorg 

Catharina Stenberg, SPF   

Kerstin Bjarby, 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 

Helena Sandberg, medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (punkt 3) 

 

 

 
1. Föregående mötesanteckningar 2021-11-22 

Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna. 
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2. Verksamheten informerar 
 

Digitalt möte  

Även denna gång är mötet digitalt. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar att försiktighet ska råda. Alla har heller inte fått sin dos 

tre och efter vaccinationen tar det en-två veckor innan effekt. Med det i 

åtanke samt att det varnas för en mycket svår säsongsinfluensa så har 

beslut tagits om att hålla mötet digitalt.  
 

Corona 

Ingen smitta sedan i somras inom särskilt boende och ordinärt boende, 

men så fort någon har symtom isoleras personen och smittspårning görs.  

 

Vaccinering med dos tre är klar inom särskilt boende. Även för 

influensa. Personer inom ordinärt boende och hemsjukvård är också 

erbjudna vaccinering. Medarbetare inom vård och omsorg är på gång att 

vaccineras nästa vecka.  

 

Om man inte tillhör någon riskgrupp kan man när man bokar tid för 

vaccinering både få vaccinering mot covid och influensa.  

 

Särskilda boendena har sedan den 1 november öppnat upp för besök utan 

tidsbokning. Besöken görs utifrån rekommendationerna. För de som 

kommer och underhåller vid boendena säkerställs att de är vaccinerade.  

 

Dagverksamheten för dementa på Tibble är på gång att öppna upp 

heldagar efter nyår utifrån de rekommendationer som råder. Som det är 

nu är verksamheten öppen halvdagar för att säkerställa att inte alla är där 

samtidigt.  

 

Brukarundersökning 

Socialstyrelsen skickar årligen ut en brukarundersökning till de brukare 

som levde sista januari året innan. Socialstyrelsen har upphandlat en ny 

undersökning som kommer att komma ut i dagarna. Detta innebär att 

resultatet i år kommer att presenteras lite senare än vanligt.  

 

Verksamheten gör även en egen brukarundersökning och den pågår just 

nu. 

 

Om- och tillbyggnad Tibble  

Det nya boendet kommer att heta Lyckavägens särskilda boende. 

Flytten flyter på bra, men det är ett stort jobb. Nuvarande enhetschef vid 

Tibble är frisatt att samordna flytten. Nycklarna till boende tillhandahålls 

den 1 december. Själva flytten av de boende görs veckan därpå den 9-10 

december. Flyttfirmor är anlitade. 

 

När det gäller övriga verksamheter vid Limsjögården, dvs ordinärt 

boende, korttidsboende och HSR-enheten, är det nu beslutat att dessa 



Leksands kommun 
Datum 

2021-11-30 
 

 
Sida 

3(6) 
 

 

verksamheter ska flyttas till gamla Tibble särskilda boendes lokaler. Den 

processen är påbörjad med beräknad flytt första halvåret 2022.  

 

Fråga: Finns det ett bårhus vid Lyckavägens särskilda boende? 

Svar: Nej, där finns inget bårhus där. Att tillhandahålla bårhus är 

regionens ansvar. I vissa kommuner delar region och kommun på 

kostnaden. Frågan om bårhus är lyft till regionen via den politiska 

samverkansberedningen.  

 

God och nära vård 

Primärvården och kommunen har börjat samverka enligt det nya 

nationella arbetssättet ”God och nära vård”. En del i det nya arbetssättet 

är att kommunens sjuksköterskor och läkare inom primärvården utgör ett 

team som möter patienten i deras hem. Målet är att patienten får en god, 

nära och samordnad vård som stärker hälsan. Vidare att patienten ska 

vara mer delaktig och att resurserna ska användas på ett mer effektivt 

sätt. Primärvården är navet och ska samspela med övrig hälso- och 

sjukvård samt kommunerna. Leksand är först ut i Dalarna och visionen 

är att hela Sverige ska vara i gång med det nya arbetssättet år 2030.  

 

Rekrytering av sommarvikarier 

Innan jul kommer ett brev att gå ut till tidigare års sommarvikarier med 

erbjudande om att vikariera även kommande sommar. Med det utskicket 

startar den officiella sommarrekryteringen. Totalt behövs 150 vikarier. 

 

Det är svårt att få tag på vikarier och de som vill jobba vill oftast inte 

arbeta på en fast rad i schemat utan de vill styra över sin egen tid och 

jobba utifrån eget önskemål. Detta gör att det är problematiskt att 

planera.  

 

3. Information om hjälpmedelsavgifter 
 
Helena Sandberg, medicinskt ansvarig för rehabilitering, informerar om 

processen vid förskrivning av hjälpmedel samt förslag på ny 

patientavgift för hjälpmedel.  

 

Det är den gemensamma hjälpmedelsnämnden som har ett uppdrag att se 

över patientavgiften för hjälpmedel och eventuell införande av 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 

Region Dalarna. Förslaget innebär att avgiften ska vara en 

engångskostnad på 250 kronor för alla hjälpmedel kopplat till ett 

högkostnadsskydd inom kommunen och ett inom regionen på 1 150 

kronor per år.  

 

Leksands kommun ska yttra sig över remissförslaget senast den  

14 december. Hjälpmedelsnämnden kommer sedan med 

rekommendation till kommunerna att anta förslaget från och med  

1 januari 2023.   
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Diskussion förs vid mötet kring varför stomipåsar inte avgiftsfria om 

inkontinenshjälpmedel är det. Exemplet rör en person aktuell inom 

hemsjukvården. Helena Sandberg tar med sig den frågan. 

 

Diskuteras även kring problemet med att det behöver finnas en lämplig 

förvaring för elrullstolar för att man ska kunna få det förskrivet som ett 

hjälpmedel. Ett rullstolsgarage för placering av rullstolen utanför 

bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassning. Det har Högsta 

förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom. I Leksands kommun har vi 

hittills inte haft några problem kring detta. Frågan är aktualiserad hos 

regeringen av en organisation som arbetar särskilt med dessa frågor.  

 

Helena Sandbergs bildspel från presentationen bifogas 

möteasanteckningarna. 

 
 

4. Anhörigstöd informerar 

 

Det har varit ett ökat tryck de senaste månaderna, både i form av  

hembesök samt telefonsamtal. Många är helt nya. Flertalet har kämpat på 

i det tysta under pandemin och det verkar som att man först nu vågar ta 

kontakt efter de lättade restriktionerna. De som tar kontakt är främst 

anhöriga som vårdar närstående i hemmet.  

 

Anhöriggrupper har startats upp. Träffarna äger rum uppdelat i mindre 

grupper veckovis. Totalt omfattas 40 personer. Majoriteten av de som 

deltar är anhörig med närstående i hemmet.  

 

Väntjänst och frivilligverksamhet är helt pausad. Eftersom den 

verksamheten varit pausad under så lång tid är det inte säkert att tidigare 

deltagare mäktar med att delta i samma utsträckning som tidigare. De 

eller närstående kan ha drabbats av egen ohälsa. Deltagare i väntjänsten 

och frivilligverksamheten kommer att få ett brev innan nyår om hur 

planeringen kommer att se ut framöver. 

 

Man ser också goda möjligheter i att börja samverka med Röda korset. 

Träff för att diskutera detta är inplanerad om några veckor.   

 

ABF och demensföreningen har under hösten träffar i ABF´s lokaler som 

vänder sig till anhöriga med närstående med demenssjukdom. 

 

Katarina bekräftar upplevelsen om att det är många olika personal som 

besöker hemtjänsttagarna. Katarina har nära kontakt med gruppledarna 

inom hemtjänsten och de gör verkligen vad de kan i detta. 
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5. Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
 
Fråga: Beredskapen inför en eventuell fjärde våg; 

- Sjukvårdens resurser 

- Förråden 

- Äldrevården - hemtjänsten, särskilda boenden, anhöriga mm. 

- Genomförda och kommande vaccinationer i kommunen 

 

Svar: 

Se information om corona under punkten verksamheten informerar. 

 

När det gäller material så finns det ett förråd uppbyggt. 

 

Sjukvårdens resurser nationellt finns det en oro i kring. Antalet 

inläggningar ökar, och en anledning kan vara att många covidfall inte har 

konstaterats på grund av att man inte behövt testa sig. Det är nu viktigt 

att alla hjälps åt så att vi inte hamnar i en fjärde vård.  

 

Fråga: Testas personalen varje dag? Finns kapacitet för testning? 

Svar: När det fanns smitta i verksamheten testades personalen dagligen. 

Ingen allmän testning just nu. Att testa sig vid symtom har gällt under 

hela pandemin. Det är regionen som planerar kring testning och vi utgår 

ifrån att de har kapacitet för detta.  

 

Fråga: Kommer de som studerar på halvtid och arbetar halvtid att få 

fortsatt ersättning med 100% efter nyår?  

Svar: Det råder osäkerhet om vi får fortsatt statsbidrag nästa år och det 

är också något som personalen fick vetskap om innan de påbörjade 

studierna. I mitten av december vet vi om vi får fortsatt bidrag eller inte.  

Fråga: Reglementet för KPR skulle revideras, vad har hänt? 

Svar: Det har inte hänt något sedan frågan lyftes. Här kom pandemin 

emellan, men den är inte bortglömd. Pensionärsrådet har inget eget 

reglemente utan det är ett gemensamt tillsammans med övriga råd. 

 

Fråga: Det är många olika personal som kommer till hemtjänsttagarna. 

Vilka åtgärder görs kring detta? 

Svar: Sektorn är väl medveten om problemet och det är en viktig och 

prioriterad fråga som det arbetas med. Vid mätningar har det visat sig att 

det är så mycket som 19 olika personer som besökt en hemtjänsttagare 

under en 14-dagarsperiod. Vid senaste mätningen låg antalet på 17, så en 

liten minskning kan ses. 
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6. Sammanträdestider 2022 
 
Det beslutas om sammanträdestider enligt nedanstående förslag. 
 

 
Sammanträde kl. 9.00 – 12.00 
 

 
Frågor från pensionärsorganisationerna 
till mötet lämnas senast till sekreteraren  

 
14 februari 
 

 
3 februari 

 
23 maj 
 

 
12 maj 

 
19 september 
 

 
8 september 

 
22 november 
 

 
10 november 

 

 

7. Övriga frågor 
 

Nästa möte är den 14 februari 2022. 


