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Mötesanteckningar från stormöte med kommunala 
handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och 
patientrådet 

 

Datum: måndagen den 24 maj, 2021 

Tid: kl. 9.00-11.35 

Plats: via Teams videolänk 

 

Närvarande: 

Stig Kjellberg  DDF 

Jan-Erik Smångs SRF 

Gun Karlsson  NHR 

Sten Källgren Röda korset 

Kerstin Bjärby SPF 

Birgitta Claesson PRO 

Bertil Andersson PRO 

Erik Peters PRO 

Ritva Rosén PRO 

Kerstin Furöstam Behjälplig med dator för Rosén, 

Peters o Claesson 

Louise Johansson SKPF 

Johanna Vinter Svenska kyrkan 

Margareta Jobs (KD) Förtroendevald 

Liv Lunde Andersson (S) Förtroendevald 

Kerstin Marits (M) Förtroendevald 

Per Wiman (KD) Förtroendevald 

Mats Fågelström (C) Förtroendevald 

Kenneth Dahlström (C) Förtroendevald 

Ulrika Liljeberg (C) Förtroendevald 
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Susanna Höglund Verksamhetschef, Leksands 

vårdcentral 

Katarina Leander Anhörigstöd 

Ulrika Gärdsback Sektorschef sociala sektorn 

Johan Berglund Tolk 

Elisabet Ingels Tolk 

Lena Rasche Sekreterare 

  

Paula Forsberg Patientnämnden, Region Dalarna 

Katarina Nordin Kajblad Dalarnas hjälpmedelscenter 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande för mötet, Kenneth Dahlström, hälsar välkommen och 

öppnar mötet. 

 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

 

3. Kort presentation deltagare, namn och organisation 

Samtliga närvarande presenterade sig. 

 

4. Patientnämnden informerar 
Paula Forsberg, handläggare, från Region Dalarna presenterar en 

power point, se bilaga. Den handlar om att dina synpunkter och 

klagomål kan göra vården bättre. I varje region och kommun ska det 

finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa 

patienter och deras närstående. 

 

I patientnämndens uppdrag ingår:  

• Hjälpa boende, patienter och närstående att föra fram sina 

synpunkter och klagomål till vårdgivare och ser till att de blir 

besvarade. 
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• Informera om övriga myndigheter och instanser, t. ex. IVO, Löf, 

läkemedelsförsäkring och privattandvårdsupplysning.  

• Medverka till att förbättra hälso- och sjukvård och tandvård 

genom att föra fram synpunkter/klagomål och förbättringsförslag 

till vården.  

• Informera om verksamheten till medborgarna, patientföreningar, 

vårdenheter och studerande. 

• Rekrytera, utbilda och förordna/entlediga stödpersoner till 

patienter som vårdas med tvång.  

 

5. Dalarnas hjälpmedelscenter informerar 
Katarina Kajblad Nordin från Dalarnas hjälpmedelscenter informerar 

om översynen av patientavgifterna för hjälpmedel samt en slutrapport. 

Se bilagor.  

Översynen gäller avgiftsbelagda hjälpmedel som hanteras inom ramen 

för Dalarnas hjälpmedelscenter.  

• Målsättning och hållbarhetstänk 

• Samma avgift för alla hjälpmedel – möjligheter och 

utmaningar för utförande 

• Högkostnadsskydd för hjälpmedel 

• Abonnemang – betala en månatlig avgift så länge jag är i 

behov av hjälpmedlet 

• Inkomstprövad hjälpmedelsavgift utifrån användarens 

inkomst.  

• Utprovningsavgift för rehabiliteringsinsats/process - en 

engångsavgift tas ut av användaren. Samtliga hjälpmedel 

användaren får utprovad under rehabiliteringsprocessen ingår.  

• Fast hjälpmedelsavgift med möjlighet att övergå i månads- 

avgift.  

 

6. Information från kommunens verksamheter, Ulrika 
Gärdsback, sektorschef sociala sektorn 
 
Leksands kommun har fått statsmedel. Nästan 9 miljoner kronor 

kommer att gå till en äldresatsning där kvaliteten för de äldre ska 

höjas. Pengarna ska inte gå till att skapa tjänster. Det kommer att bli 

en ökad personaltäthet på natten på följande särskilda boenden: 

Björkbacken, Tibble och Edshult. Heltid som norm kommer att 

användas vid anställning framöver. Sektorn kommer att erbjuda 

medarbetarna heltidstjänster. Limsjögårdens boende och hemtjänsten 

kommer att utökas med 4-5 tjänster. Medicinskt ansvarig sköterska 

har fått utökad tjänst från 75 % till 100 %. En välfärdstekniker har 

anställts.  
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Alla boenden har I-pads som de boende samt personalen kan 

använda. Speciellt i under coronapandemin så är I-paden viktig för de 

boende för att kunna prata med och se sina anhöriga på det sättet. 

Mycket bra eftersom besöksförbud har funnits under en tid samt 

begränsning i fysiska besök till de boende. Kognitiva spel har köpts 

in samt möjlighet att läsa dagstidning. 6 stycken par elcyklar har 

köpts i till SÄBO. Man åker två på samma cykel. En cykel kostar 

90.000 kronor.  

 

Kommunen har fått tillbaka pengar för så kallade coronakostnader. 

Då statsbidrag kommit in för äldrelyftet innebär det att medarbetare 

ska kunna gå utbildning och läsa till sjuksköterskor. 14 personer läser 

just nu till sjuksköterska på vuxenutbildningen (komvux).   

 

Nära vård  

Kommunen har ett nytänk när det gäller nära vård. Kommunen 

kommer även att använda statsmedlen till en samverkan med 

Leksands vårdcentral. Det kommer att höja kvaliteten för 

medborgarna. Detta arbete startar efter sommaren och mera 

information kommer.  

 

1-2 personer kommer att läsa till distriktssköterska. Statsmedel 

används till det.  

 

• Inom SÄBO har det inte varit någon covidsmitta sen i januari 

2021. 

• Det är stiltje på utbildningsfronten. 

• Kommunen har fått aktivitetsbidrag så vi kommer att ta nya 

tag vad gäller aktivitetsombud. Vi ska jobba på ett likartat sätt 

på alla särskilda boenden.  

• Inköp av växthus har gjorts till SÄBO. 

 

Det byggs för fullt på SÄBO (särskilda boendet) ”Nya Tibble”. De som bor 

på ”gamla” Tibble samt boende på Limsjögården, vårdpersonal på 

Limsjögården och gamla Tibble, hemtjänstpersonal samt rehabavdelningen 

kommer att flytta över till Nya Tibble när det står klart.  

 

Kvalitetskriterier är sammanställda och uppdaterade.  

 

SÄBO, LSS och hemtjänsten ska jobba lika, på samma sätt. 

 

Nyheter: 

När en ny boende flyttar in på SÄBO så kommer chefen för boendet och 

hälsar på den nye boende. Alla nya larmkunder som rehabavdelningen 

ansvarar för kommer att få ett besök av en personal från rehab. 

 

LSS-verksamheten är stor. Hur ska vi utveckla dagverksamheten? 
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Läkare på SÄBO är ”gamla” erfarna läkare.  

 

Information från anhörigstöd  

 

Katarina Leander, anhörigsamordnare, informerar. 

 

Anhörigstöds verksamhet, liksom så många andras, har förändrats 

sen i mars förra året. Anhörigstöd kan ha enskilda stödsamtal. Det är 

en jämn ström av nya ärenden och en hel del gamla ärenden.  

 

Vid många tillfällen har anhörigstöd haft ”promenadsamtal”.  

 

Till hösten hoppas Katarina att de kan dra igång med grupp-

verksamhet igen och även kunna ha mindre föreläsningar. Samt 

träffar med missbruksenheten.  

 

 

7. Information från Region Dalarna, Leksands vårdcentral Susanna 
Höglund, verksamhetschef 
 

Just nu är det oerhörda utmaningar med undersökningarna på vårdcentralen. 

Det är hostande patienter, de som undersöker patienterna har ”rymddräkter” 

m.m. 

 

Det är spännande att utmanas så väldigt, säger Susanna. Flera sjuksköterskor 

som arbetar på vårdcentralen har hjälpt till och hjälper till att bemanna på 

Covid-avdelningen på Falu lasarett.  

 

Den normala verksamheten på vårdcentralen har löpt på väldigt väl. Det 

gäller besök på vårdcentralen, telefonkontakter och hembesök.  

 

Vaccinationsuppdraget som vårdcentralen har (covidvaccin) är väldigt stort. 

Nu har Region Dalarna/vårdcentralen fått tillgång att använda Tegera arena 

för vaccineringen framöver. Det är stora ytor på arenan och det underlättar 

mycket.  

 

50% av befolkningen i Leksand är över 18 år. Det är fin vaccinations-

täckning av de som vaccinerar sig just nu. Snart kommer den breda 

allmänheten att erbjudas vaccination. Förmodligen startar den vaccinering 

nästa vecka eller strax efter det. 

 

Angående läkare på särskilda boenden; Susanna berättar att det varje vecka 

finns en utsedd läkare från vårdcentralen som jobbar mot SÄBO. Beredskap 

för läkare finns dygnet runt. Leksands vårdcentral delar detta ansvar med 

Rättviks vårdcentral.  
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8. Pensionärsrådets frågor samt information 
 
Frågor från PRO i Leksand och Siljansnäs 

 

1. Hur har bidraget från regeringen fördelats mot äldreomsorgen?  

 

Svar: Se Ulrika Gärdsbacks information ovan.  

 

2. Hur fungerar det med läkare till äldreomsorgen? 

 

Svar: Susanna Höglund - varje vecka finns en utsedd läkare från 

vårdcentralen som jobbar mot SÄBO. Beredskap för läkare finns 

dygnet runt. Leksands vårdcentral delar detta ansvar med Rättviks 

vårdcentral. 

 

3. Vad ingår i maten på äldreboende , SÄBO (ex. drycker)? 

 

Svar: Ulrika Gärdsback - allt ingår i maten, även dryck. 

 

4. Hur går det med 11-kaffet efter pandemin? En viktig 

samlingspunkt för pensionärer. Finns det någon möjlig lösning 

med hänsyn till brist på lokaler (en återkommande fråga)? 

 

Svar: Ulrika Gärdsback - vi jobbar inte på detta just nu. Förstår att 

det är jätte viktigt. Ulrika har inget svar på var 11-kaffet skulle 

kunna träffas. Det finns ingen ledig lokal. Ulrika tar med sig 

frågan ”tills vi får börja träffas igen”. 

 

Information: 

Catarina Stenback, KPR, informerar att hon varit med i en grupp 

som tittar på Nya Tibble (SÄBO). Nästa fas i byggnationen är i 

tid. Nu pågår inredning. Det är full kraft på arbetet och boendet 

ser ut att bli fint. Det kommer att blir 72 st platser. 

 

 

9. Handikapprådets frågor samt information 
 

Information 

Jan-Erik Smångs, SRF, informerar om en punktskriftsbricka som 

finns. Jan-Erik har utvecklat den tillsammans med ett företag. Brickan 

sätts fast på det identitetskort som t. ex. hemtjänstpersonalen har. 

Brickan ska identifiera att personen verkligen kommer från 

hemtjänsten och ska ge en ökad säkerhet och trygghet för synskadade 

som har hemtjänstinsatser. Sekreterare Lena Rasche visar upp brickan 

via Teams videolänk.  

 
Jan-Erik Smångs, SRF, påpekar att det finns ett behov av en tillgäng- 

lighetsvandring med tillgänglighetsgruppen på Noret.  

 

Ulrika Liljeberg svarar att hon även vill ta med personal från sektorn 

samhällsbyggnad och näringslivslivsavdelningen på en sådan 
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vandring. Hon tar detta med sig då kommunen under pandemin inte 

har fysiska möten på grund av smittspridningen av Covid-19. Det kan 

bli en tillgänglighetsvandring när det blir tillåtet igen.  

 
Stig Kjellberg, DDF, önskar ett namnbyte av handikapprådet. Det är 

ett förlegat namn och bör ändras till funktionshinderrådet. Ett 

reglemente bör skapas för funktionshinderrådet där det tydligt och 

klart framgår vad rådets uppgift är. Det gamla handlingsprogrammet 

bör snarast uppdateras eller göras om till ett funktionshinderpolitiskt 

program.  

 

Ovanstående berör även detsamma för pensionärsrådet och 

patientrådet.  

 

Stig påpekar också att handikapprådet borde ha fyra möten per år. 

Varför har det inte varit några möten alls sedan hösten 2019? 

 

Svar: Ulrika Liljeberg – det har inte varit några möten med 

handikapprådet sedan hösten 2019 på grund av pågående pandemi. 

Vid nästa möte med handikapprådet så ska arbetsordningen för 

handikapprådet samt det handikappolitiska programmet tas upp. Vi 

planerar för ett nytt möte i början på hösten 2021. 

 

 

10. Patientrådets frågor samt information 
 
Ingen rapport eller frågor. 

 
 

11. Kort lägesrapport från föreningarna 
 

DDF – För 40 år sen antogs teckenspråket av riksdagen som 

undervisningsspråk i dövskolorna.   

 

Det ska vara gott att leva i Leksand. För det så behöver de döva i 

Leksand bli mer delaktiga i samhället. Stig Kjellberg med flera, DDF, 

har skickat brev till partierna i fullmäktige om detta. Inget av de sju 

partierna har svarat på brevet.  

 
Kommentar: Ulrika Liljeberg – kommunen behöver jobba vidare med 

detta. I dagsläget jobbar bland annat kundtjänst, kommunikations-

avdelningen, skolan och den sociala sektorn med detta. Det har även 

lyfts på ett annat sätt än tidigare i kommunledningen. 

 

Stig undrar hur det kommer att bli med tillgång till teckenspråk på 

kommunens Facebooksida framöver? Och även om kommun- 

fullmäktiges sammanträden kommer att teckentolkas?   

 

Svar: Ulrika Liljeberg – Ber att få återkomma med svar då hon ej är 

uppdaterad på detta.  

Per Wiman, förtroendevald – Det har kommit en ny lagstiftning om 
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hur länge ett fullmäktigemöte får ligga ute på webben. Per ska kolla 

med sin gruppledare och återkomma med svar i frågan om tecken- 

tolkning på fullmäktigemötena 

 

Stig frågar varför det finns anslag i kommunhuset om Covid-19 på 

svenska och ett antal flera språk, men det finns ingen sådan 

information för döva? Han påpekar att kommunen inte bara kan 

hänvisa frågan till Region Dalarna.  

 

Svar: Ulrika Liljeberg – Kommunen har varit ett stöd, en kanal men ej 

en avsändare, till regionen och vårdcentralen. Kommunen är ingen 

expertmyndighet.  

Susanna Höglund, verksamhetschef på vårdcentralen, svarar att hon 

inte vet svaret på Stigs fråga men hon skriver direkt till kommunika- 

tionsavdelningen på vårdcentralen och frågar om detta.  

 

Information 

Stig Kjellberg, DDR, informerar om föreningens plattformar. Det 

finns digitala och fysiska plattformar att jobba med. De har blivit en 

hybridförening. Detta kommer att vara klart till hösten 2021.  

 

Föreningen jobbar med en ny hemsida. Mycket där kommer att handla 

om teckenspråkets betydelse. Den ska förhoppningsvis vara klar till 

sommaren 2021. 

 

Den 4-6 juni ska riksförbundet ha kongress. Det sker digitalt.  

 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 

13. Nästa möte 
Återkommer med information om datum för nästkommande stormöte. 

 

Nästa möte med pensionärsrådet är den 20 september 2021. 

Nästa möte med handikapprådet blir under hösten 2021. 
 

 

 

 

 

 


