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Plats Hedslund, Insikten 
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Deltagare Anders Åkerlund 

Gun Some 
Birgitt Andersson, ers S Kratz 
Siv Jonsén, ers S Hansson 
Lotta Skalme 
Bo Bjerner 
Åke Nilsson 
 
 
Övriga deltagare 
Lena Fröyen 
Marita Baekkelund 
Elisabeth Johansson 
Irene Sturve 
Britt-Marie Essell 
Birgit Löf 

Ordförande 
PRO 
SPF Ore  
SKPF 
SPF Rättvik 
SPF Rättvik 
PRO Rättvik 
 
 
 
Verksamhetschef, socialförvaltn 
Enhetschef LSS 
Syn- och hörselinstruktör 
Folkhälsostrateg 
Landstinget 
Sekreterare 
 
 
 

1. Vad av protokolljusterare 
Siv Jonsén, SKPF, utsågs att justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen godkänns 
Dagordningen godkändes. 

3. Presentation, närvarolista 
Deltagarna presenterade sig och antecknades på närvarolistan. 

4. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 
Genomgång av föregående protokoll. Därefter läggs protokollet till 
handlingarna. 

5. Besök av Lena Fröyen och Marita Baekkelund 
Marita Baekkelund, enhetschef LSS informerar om vikten av att kunna 
använda digital teknik. Mora Folkhögskola har haft en utbildning   
”Anpassad it” som flera här i Rättvik gått tillsammans med personal. Marita 
visar ett bildspel på hur man kan ha hjälp av den nya digitala tekniken. 

Kursdeltagarna har blivit mera självständiga och självförtroendet har stärkts. 
Till exempel de som har talsvårigheter och svårt att berätta om en 
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upplevelse, lärt sig ta bilder med surfplattan och sedan lägga in det i en app. 
Kan nu lätt visa sina kamrater och anhöriga vad de varit med om. Gjort ett 
digitalt fotoalbum. Någon har svårt med siffror och pengar, kan numera ha 
sin dagliga verksamhet i en kassa och ta betalt på ett café. Det är bilder på 
varorna i stället för pris. Det kan till exempel sätta ihop en matsedel för en 
vecka genom att välja bilder och känner sig delaktiga i vad de ska äta. 
Hjälpmedlet har bidragit till ökad delaktighet, trygghet och självständighet i 
deras vardag. 

6. Information landstinget 
Kollektivtrafiken – samtal pågår angående skatteväxling gällande 
kollektivtrafiken. Frågan kommer att ställas till alla kommuner och alla 
kommuner måste vara överens. Detta ska träda i kraft 1 januari 2018. 
Länsregion - kommer nu att bildas eftersom det inte blev någon storregion. 
Kommunerna ska lämna ett remissvar till landstinget. Alla kommuner 
behöver inte vara överens. Beslutet kommer att tas i landstingsfullmäktige i 
september 2017. 
Landstinget – kommer att få 15 miljoner kr av regeringen. 
Vårdtransportsbil – började brinna på akuten i Mora. Ingen skadades, 
sanering pågår. 
Trafikolycka i Härjedalen – landstinget hjälpte till med bland annat 
ambulanshelikopter och akutvård i Mora. 
Närsjukvårdsutredningen – samverkan kommun/landsting, särskilt 
gällande äldre med olika behov. Ett förslag till utredningen är att mobila 
läkare kan finnas till hands ute i hemsjukvården, ett pilotprojekt. 
Kirurgen i Mora – har utfört operationer kvällar och helger. Fler har fått 
snabb hjälp. 
Digital vårdcentral – har underlättat kontakten med vården. Där går att 
träffa läkare och sjukgymnast. 

Personal från landstinget har varit ute till bland annat pensionärsråd och 
informerat om fjärrtillsyn. Fjärrtillsyn är en kamera som används i hemmet 
så att nattpersonalen inte behöver göra besök på natten och störa vårdtagaren 
som ligger och sover. Finns det intresse för rådet att få information om detta 
rekommenderar B-M Essell att en inbjudan görs. 

Ordförande ställer frågan om det är av intresse att få information om 
fjärrtillsyn. Rådet beslutar att sekreterare gör en förfrågan om dessa kan 
komma för en information till rådet den 6 september 2017. 

7.  Information vårdcentralen 
Ingen närvaro. 

8.  Information kommunledningen 
Ingen närvaro. 
 
9.  Information socialförvaltningen 
Lena Fröyen meddelar att Rättvik kommer att ta upp frågan om 
kollektivtrafiken på ett möte den 17 maj. 
Socialförvaltningens kostnad för enbart lönerna kommer att öka med         
7,2 miljoner. Det kommer troligen att täckas av budget. 
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Personalförsörjningen för sommarvikarier är i full gång. En del ansökningar 
har inkommit men ännu är det inte tillräckligt. Känns bekymmersamt framåt, 
då intresset är svagt för vårdutbildning för ungdomar. Intresset för 
vuxenutbildningen är dock större.  
Från och med 1 januari 2018 kommer samverkan mellan sluten vård och 
kommunen ske efter ett visst antal dagar. Hemgången från sluten vård ska 
ske snabbare och helst direkt till hemmet där hemtjänsten tar emot. 
Hemgången ska kännas trygg för kunden. Undersökningar visar att resultaten 
efter sjukhusvård har betytt mycket positivt att kunden direkt får komma 
hem till sin hemmiljö.  
Fler och fler besökare har hittat till anhörigstödet Buketten. Lokalen fungerar 
bra. 
 
10. Information från folkhälsostrateg 
Fallförebyggandegruppen har arbetat fram en information som ska skickas 
till alla invånare som är +75 år i Rättviks kommun, som just nu är 1525 
stycken. Det kommer också erbjudas hembesök för att stärka säkerhet för att 
förebygga fallolyckor. Verksamhetschef för vård & omsorg Annelie Granath 
har planer att personal inom vård & omsorg ska få utbildningsinsatser för att 
förebygga fallolyckor. 
Flera äldre har hört av sig till Irene och sagt att de vill styrketräna, men har 
inte råd att betala stora medlemsavgifter.  De skulle vilja utnyttja lokalen 
som finns på Rehab vid läkarstation. B-M Essell informerar att den lokalen 
tillhör landstinget och är endast till för rehabilitering och träning för 
medicinsk hjälp. Irene får tips att be de som hört av sig ta kontakt med 
föreningar både i Rättvik och Ore som har lokaler som står tomma vissa 
tider. Utegym finns utanför Stiftsgården. 
 
11. Övrigt 
Anders Åkerlund meddelar att kollektivtrafiken kostar runt 20 miljoner i 
Rättvik just nu men kommer troligtvis att höjas efter skatteväxlingen.         
Bo Bjerner informerar att särskilda boendet Backåkern, med godkännande 
från enhetschef, kommer att få väggarna dekorerade med gamla fina foton 
från Rättviks bildarkiv. Tryckeriet Bokstaven kommer att montera bilderna. 
Irene Sturve uppmanar pensionärsföreningarna att få medlemmarna 
intresserade av digital teknik, exempelvis starta nybörjarkurser och diskutera 
ämnet mm. Det fasta telenätet kommer troligtvis att försvinna. Datorer finns 
att låna på plats i Kulturhuset och kommunalhusets foajé. 
 

Underskrift 
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Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Anders Åkerlund Siv Jonsén Birgit Löf 
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