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Beslutande Stina Munters (C), ordförande 
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Anna-Lisa Rossäng, RMR 
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Övriga deltagare Therese Olsson, projektledare Region Dalarna 

Zenitha Hermansson, enhetschef aktivitetscentrum 

Ann Bergström, system- och verksamhetsutvecklare 

Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Lars Forsberg 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2019-05-08, kl. 10.00 

  

Paragrafer 8 - 12 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Lars Forsberg 
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Organ Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2019-05-06 

  

Datum då anslaget sätts upp -  

  

Datum då anslaget tas ned -  

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 
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KPFR § 8  

Presentation av Region Dalarnas projekt om inflytande, 
delaktighet och psykisk hälsa 

Ärendet 

Projektledare från Region Dalarna presenterar projektet ”Inflytande och 

delaktighet – psykisk hälsa”. 

 

Syftet med projektet är att utveckla metoder att inhämta expertkunskap ur 

brukarens perspektiv och att stärka befintliga intresseorganisationer. 

  

Projektets övergripande mål är att patienter, brukare och anhöriga ska ses 

som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa. 

  

Projektledarens uppdrag består bland annat i att sprida kunskap om 

betydelsen av inflytande och delaktighet, stödja och samla in synpunkter 

från berörda intresseorganisationer och delta i nätverk och styrgrupper för 

att tillföra expertkunskap utifrån ett brukarperspektiv. 

  

Ett brev skickas ut varje månad där det står om aktiviteter såsom 

föreläsningar som anordnas av olika organisationer i Dalarna med fokus på 

psykisk hälsa. 

  

Information ges om inflytandefonden som föreningar inom psykisk (o)hälsa 

kan söka medel från. 

  

Peer support i Dalarna – en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

utbildas till att arbeta som stödperson inom verksamheter som erbjuder vård, 

stöd eller rehabilitering. 

  

Återhämtningsguiden – en guide för återhämtning för den som mår dåligt, 

det kommer snart en återhämtningsguide för den som är anhörig. 

  

Fontänhus – en plats för och med människor som lever med psykisk ohälsa, 

kräver inget biståndsbeslut. Medlemskap är frivilligt, gratis och varar så 

länge man själv vill. Fontänhuset i Dalarna finns i Falun och syftar till att 

skapa en meningsfull tillvaro. 

  

Inflytande och delaktighet – psykisk hälsa finns nu representerat på 

Facebook.   
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KPFR § 9  

Information om aktivitetscentrum 

Ärendet 

Enhetschef för aktivitetscentrum informerar om verksamheten. 

  

Aktivitetscentrum har idag 56 deltagare och 12 anställda. Målgruppen är 

personer mellan 19 och 65 år som har ett LSS- eller SoL-beslut utifrån 

funktionsvariationer eller av annan anledning behöver 

arbetsmarknadsåtgärder. De som behöver arbetsmarknadsåtgärder kan 

vara personer som har varit långtidssjukskrivna eller nyanlända. 

   

Aktivitetscentrum är uppdelad i: 

- Daglig verksamhet/sysselsättning 

- Kommunservice 

- Café Unikum 

- Bumerangen (arbetsmarknadsåtgärd) 

  

Café Unikum är ett bra exempel på brukarinflytande, där brukarna har fått 

vara med i processen ända från att sätta namn på caféet, till att vara med och 

bestämma om sortimentet. Den 7:e maj firar Café Unikum ett år. 

 

En utmaning för aktivitetscentrum är just att man har så många olika typer 

av deltagare med olika behov, och personalen utbildas kontinuerligt för att i 

möjligaste mån möta dessa behov. Man jobbar med deltagaren i fokus 

utifrån individuella genomförandeplaner, med helt individuellt upplägg och 

olika individuella mål, och syftar till att för den enskilde skapa en 

meningsfull sysselsättning, att bibehålla förmågor, grupptillhörighet, 

kreativitet och utveckling, fysisk aktivitet i olika former, med mera. 

   

Rådet diskuterar möjligheten att samverka med organisation i Nås kring 

konstskola. 
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KPFR § 10  

Information om LSS-boendet Spiken 

Ärendet 

System- och verksamhetsutvecklare informerar om LSS-boendet Spiken. 

  

Boendet stod klart i november 2018, och består av totalt sex lägenheter, 

varav fyra för permanent boende och två för korttidsboende. 

  

LSS-boendet är till för brukare som enligt biståndsbeslut har rätt till boende 

med personal dygnet runt. 

  

Gruppboendet är miljöklassat, utifrån materialet i byggnaden och 

energiförbrukningen. 

  

För tillfället är boendet inte fullbelagt. Det finns fler som har beviljats plats 

genom biståndsbeslut men som inte flyttat in än. Det finns möjlighet att 

sälja platser till andra kommuner, men det är inte aktuellt i dagsläget.   
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KPFR § 11  

Dialog utifrån rollen som verksamhetsutvecklare 

Ärendet 

System- och verksamhetsutvecklare presenterar sig själv och vad rollen som 

system- och verksamhetsutvecklare innebär. 

  

Området spänner över individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, 

funktionsvariation och hälso- och sjukvård 

  

Prioriterade områden 2019 är exempelvis dokumentation, 

avvikelsehantering, klagomål och synpunkter, lex Sarah, lex Maria och 

patientsäkerhetslagen. 

  

Inom området arbetar man med ett kvalitetsledningssystem vari 

man dokumenterar processer, aktiviteter, rutiner, checklistor, riktlinjer, 

styrande dokument, blanketter, intern och egenkontroller. 

  

Man arbetar med välfärdsteknik såsom planeringssystem, digital signering, 

fjärrtillsyn och mobil dokumentation. 

  

I rollen som system- och verksamhetsutvecklare ingår även samverkan 

med brukarråd, politiker och tjänstemän. Förslagsvis ska system- och 

verksamhetsutvecklare få en stående punkt på Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådets möten framöver.   
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KPFR § 12  

Aktuell information 

Ärendet 

Aktuell information ges från representanter för organisationerna. 

  

Representant för FUB: 

- 27 april hade man en sammankomst med ca 80 gäster från hela Dalarna 

- 26 maj är det marknadsdag i Malung, då man kan åka raggarbil eller 

motorcykel och det blir även korvgrillning, tårta och kaffe 

- 8 juni kan man prova på ridning i Malung 

- 27-28 juni är det ridläger i Malung 

- 5-7 september blir det en bussresa till Danmark 

  

Representanter för SPF: 

- Man har haft påsklunch 

Följande aktiviteter kommer framöver: 

- Studiebesök i Sågen Äppelbo Rågsveden 

- Resa till Polen tillsammans med förening från Borlänge 

- Promenad längs Hästingsleden 

  

Representant för Vansbro Demensförening: 

- Grillafton på Kämpudden i slutet på maj, då man även anordnar lotteri 

och artist som uppträder 

- På demensdagen i september bjuder föreningen på tårta på Söderåsen 

  

Representant för PRO D-J/Nås: 

- Man har haft påsklunch 

- De fasta aktiviteterna pågår, såsom: friskvård, textil- och träslöjd etc. 

- Planeras för någon resa i sommar 

  

Representant från RMR: 

Man ska ha styrelsemöte i veckan och beslutar då om aktiviteter för 

sommaren 

  

Representant för PRO Vansbro: 

- Man fortsätter med sina fasta aktiviteter 

Planerat resor i sommar, såsom: 

- Fäbod utanför Orsa 

- Skålös dag 

- Eventuellt resa till Hagfors till Monica Zetterlund Museet 
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Representant från SRF: 

Verksamheten fortsätter i föreningen i SRF Dalarna 

  

Ordförande informerar om: 

- Hälsans stig; man håller på och utreder om man kan söka pengar för 

hälsans stig på skyddsvallen. Förslag om belysning diskuteras i 

kommunstyrelsen. Vallen ser ut att bli klar lite tidigare än man hade trott, 

och till hösten kan den vara gångbar. 

- Ärendet om särskilt boende behandlas politiskt och man försöker enas om 

en väg framåt. 


