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KPR § 1 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser  till justerare av protokoll från dagens 
sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 2 
 
 
Information från kommunens budget- och skuldrådgivare och konsumentvägle-
dare 
 
Ärendebeskrivning 
Kjell Hovd, budget- och skuldrådgivare, och Johan Dahlin, konsumentvägledare, informerar 
om kommunens verksamhet för budget/skuldrådgivning och konsumentvägledning. 
 
Konsumentvägledare 
Johan informerar om olika typer av ärenden som han handlägger. Han tipsar om att man 
som konsument även kan vända sig till ”Hallå konsument!”: http://www.hallakonsu-
ment.se/ 
 
Konsumentvägledaren kan hjälpa dig med exempelvis: 
• Information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument utifrån det avtal du 

har ingått med ett företag 
• Vägledning i hur du gör en reklamation samt få råd om tvistprövningsinstanser för ditt 

ärende. 
• Råd inför vissa köp av varor och tjänster. Det kan exempelvis gälla råd inför köp av 

hantverkstjänst, val av elhandlare, val av telefonoperatör eller köp av bil hos bilhand-
lare 

 
Budget- och skuldrådgivare 
Kjell informerar om vad han kan hjälpa till med när man inte längre kan hantera sina skulder.  
Han kan se en viss ökning av ärenden från pensionärer. 
 
Kjell informerar om nya lagar. 
Den 1 november 2016 träder Skuldsaneringslag (2016:675) i kraft.  
Dessutom införs en helt ny skuldsaneringslag för företagare, Lag (2016:676) om skuldsane-
ring för företagare.  
Syftet med de nya lagarna är att fler evighetsgäldenärer ska få möjlighet att ansöka om och 
genomgå skuldsanering samt att företagare ska få förbättrade möjligheter till skuldsanering. 
 
Kontakt 
Johan och Kjell samarbetar och kommer gärna ut till de olika pensionärsorganisationerna 
och informerar. 

Johan Dahlin 
Telefontid: onsdag - fredag kl. 07.30 - 08.30 
tel: 0225-556 33 
 
Kjell Hovd 
Telefontid: Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 09.00 - 11.30  
tel: 0225-552 28 

http://www.hallakonsument.se/
http://www.hallakonsument.se/
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KPR § 3 
 
 
Information från socialförvaltningens systemförvaltare - Välfärdsteknik 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, systemförvaltare, besöker KPR för att informera om socialförvaltningens 
arbete runt välfärdsteknik.  
 
Kommunen arbetar aktivt för att föra in teknik i verksamheten som kan förbättra tillvaron 
för äldre och arbetssituationen för personal. Ett exempel som kommunen har tittat på är ka-
meraanvändning nattetid.  
Camilla tar gärna emot förslag på problemområden så kan kommunen titta på om det finns 
tekniska lösningar att tillgå. 
 
Testgrupp teknik via 5G 
Systemförvaltaren frågar om intresse finns från KPR delta i ett projekt testa ny tekniken via 
5G. Syftet är att öka tryggheten i vardagen. 
Det handlar om att sätta ut sensorer i hemmet, ex vid kylsåpet. När personen inte passerat 
kylskåpet på en viss tid så kan ett larm gå till en anhörig, eller någon annan i det privata nät-
verket, som då kan kontakta personen och kontrollera situationen. 
Kommunen står under testperioden för tekniken och kostnaden men är i övrigt inte inblan-
dad. Projektet kommer att ske i samarbete med Teknikmarknad. Utvärdering kommer att ske 
efter ett år. 
 
Om intresse finns så kan man kontakta Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen eller 
Camilla Ånnemark. 
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KPR § 4 
 
 
Översyn av avgiftssystem inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, informerar om översynen av avgiftssystemet.  
Socialförvaltningen har tillsammans med PWC gjort en översyn av avgiftssystemet inom 
äldre- och handikappomsorgen. I och med översynen förordar förvaltningen en övergång till 
timtaxa för insatser från hemtjänsten istället för de 3 nivåer som är i dag samt att tillämp-
ningsregler för avgifter inom äldreomsorgen revideras.  
 
Översynen 
Avgiftsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen genomgår en översyn i syfte att för-
bättra och förenkla avgiftssystemet.  
Översynen består av två delar: 

1. Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
2. Policy samt regler för tillämpning av hela avgiftsmodellen  

 
Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
Målsättningarna med en ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser: 

• Den nya avgiftskonstruktionen ska medföra att brukarna får betala rimliga avgifter i 
relation till omfattningen på insatser, d.v.s. rättviseperspektivet.  

• Det ska vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen  
• Det ska vara enklare för kommunen att administrera avgiftssystemet 

 
Tillämpningsregel för matkostnad i särskilt boende 
Förvaltningen föreslår att tillämpningsregeln som avser jämkning av måltidsavgiften i sär-
skilda boende tas bort. Enligt lag och praxis ska den enskilde betala för sin kost oavsett av-
giftsutrymme, även på särskilda boende. 
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KPR § 5 
 
 
Trygghetsvandring 
 
Ärendebeskrivning 
Trygghetsvandringar kommer att anordnas i de olika kommundelarna. 
Anmälan om deltagande representanter sker till Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare eller 
Sune Hemmingsson. 

• Stora Skedvi 16 feb, kl. 16.00.  
 informerar från vandringen och lyfter särskilt problemet med av-

saknad av övergångsställe vid trafikbulorna utanför skolan. Pär Jerfström tar med sig 
frågan till det inplanerade mötet med Trafikverket. 

• Säter (Åsen) 12 april, kl. 15.00, start vid Prästgärdet, ned mot sjön. 
• Gustafs Mora by den 8 november, kl. 16.00 
• Silvberg – ännu inte fastställt datum. Polisen föreslår att man börjar med en grann-

samverkansträff. Kontakt tas med Hans Ryberg, polisen Borlänge, för att bjuda in 
till möte. 
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KPR § 6 
 
 
Bassängverksamheten 
 
Ärendebeskrivning 
Pär Jerfström, kommunchef, informerar om bassängverksamheten på vårdcentralen.  
 
Före jul blev det klart att Klövern sålde byggnaden till Samhällsbyggnadsbolaget. Kommu-
nen har framfört att man vill ha en diskussion om bassängen och ett avtal som inledningsvis 
är begränsat till 1-2 år. Tomas Geijer, fastighetschef, kommer att sköta den kontakten.  
Om kommunen tar över verksamheten kommer besöken i bassängen att medföra en kost-
nad. Alla, oavsett, boendekommun, kommer att vara välkomna. 
 
Träning för äldre 
60-70 äldre personer har introducerats på styrketräningsmaskinerna på Skönvikshallen. De 
flesta maskiner kommer att förnyas.  
 
Bakgrund 
På KPR:s möte den 8 september, informerade Sune Hemmingsson, ordförande KPR, om att 
bassängen stänger vid årsskiftet. Kommunen tittar på frågan för att se om verksamheten kan 
finnas kvar i någon form. Exempelvis att kommunen driver bassängen men då under förut-
sättning att man hittar privata medfinansiärer (föreningar och företag).  
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-22 
Blad 

8 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 7 
 
 
Nytt särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om vilka olika tomter som ligger 
som förslag att bygga det nya särskilda boendet på. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bjuda in till samråd för att få in synpunkter från 
allmänheten. När politiken har beslutat om tomt, kommer socialförvaltningen att tillsam-
mans med en arkitekt, ta fram skisser. 
 
Socialnämnden kommer den 9 mars att diskutera det förslag till funktionsprogram som Stig 
har arbete fram. 
 
Planering 
Perioden fram till hösten 2017 är planeringstid. Under den tiden kommer socialförvaltningen 
att arbeta fram en verksamhetsbeskrivning och ett funktionsprogram. Dessa kommer att 
lämnas över till samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den för-
valtning som kommer att ansvara för byggprocessen. 
Synpunkter kommer att hämtas in bl.a. från pensionärsorganisationerna och förvaltningen 
kommer att göra studiebesök i andra kommuner. 
Det nya boende ska vara klar 2020. 
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KPR § 8 
 
 
Statsbidrag till att stärka bemanning 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om hur stimulansmedlen 2016 
för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen har använts.  
 
Medlen har använts till att stärka upp nattbemanning på Enbackagården och Fågelsången 
som båda har två avdelningar för personer med demenssjukdom. Stimulansmedlen delas ut 
tom 2018. 
 
Kommunens MAS har inlett ett projekt ”Sätt ljus på natten”. Det handlar om att sätta mer 
fokus på individens behov, även nattetid. 
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KPR § 9 
 
 
Beredskapsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om socialnämndens beredskaps-
plan för extraordinära händelser som exempelvis långvarigt elavbrott, kraftigt snöfall, över-
svämning o.s.v. 
Planen innehåller beskrivning av olika scenarier samt vilka åtgärder som ska sättas in. Planen 
innehåller även kontaktuppgifter till olika externa aktörer som kan behöva kopplas in. 
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KPR § 10 
 
 
Tematräffar 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare informerar om: 

• genomförd föreläsning med temat ”kost för äldre” 
• kommande föreläsning ”Hjärnstark”, Folkets Hus den 11 maj, kl. 18.00. 

 
Sune Hemmingsson, ordförande, uppmanar till att komma med förslag på tema till höstens 
föreläsning.
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KPR § 11 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 

Säter PRO • studiecirklar som ex yoga 
• ev. kommer en cirkel om leva och bo i Säter starta upp 
• gör ett försök att få hit riksmästerskap i Pro Golf 

St Skedvi PRO 

• bolule 
• bingo 
• cirkel säkerhet i vardagen  
• matlagningskurs för herrar  
• olika nöjesresor  
• årsmöte  
• vårfest 

St Skedvi SPF 

• årsmöte 
• månadsträffar 
• boule 
• studiecirkel om Evert Taube inkl. resa till Bohuslän 
• kulturgrupp 
• diverse medlemsresor  
• vandringar/promenader i byarna 
• studieresor, 
Man för även diskussioner om hur man kan locka in yngre medlem-
mar. 

Gustafs PRO  • aktiviteter i lokalen som bingo, filmvisning, samtal.  
• boule 
• årsmöte 
• rullstolsrally 

Silvberg PRO • årsmöte 
• volontärverksamhet 
• dans i Solvarbo 
• nöjesresor 
• boule 
• strömmingsfiske 

SKPF • besök på biomuseet  
• öl-provning i kombination med stentryckeri  
• studiecirkel i familjejuridik 
• resa till fäbod 
• vinprovning på Folkets Hus 
• deltar även i Borlänge-avdelningens aktiviteter som Ålands-resa 

i maj. 
______  
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KPR § 12 
 
 
Hemsjukvård 
 
Ärendebeskrivning 

 Stora Skedvi SPF, önskar förklaring till hur villkoren för att bli inskriven i 
hemsjukvården ser ut. 
 
Särskilt boende 
Stig Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar att på kommunens särskilda bo-
enden är det kommunens sjuksköterskor som ansvarar för vården. Det finns sjuksköterskor 
på alla särskilt boende dagtid. På natten finns det en kommunsjuksköterska i tjänst som åker 
runt på alla särskild boenden. 
 
Seniorboendet 
Seniorboendet är inte ett särskilt boende. Sjukvårdsansvaret för personer som bor i dessa 
lägenheter ligger hos landstinget. Den som bor i dessa lägenheter ska därför vända sig till 
vårdcentralen vid behov av vård. 
 
Hemsjukvård 
Stig informerar vidare att för de som inte bor på särskilt boende är det tröskelprincipen som 
gäller. Den som på något kan ta sig till vårdcentralen ska göra det. 
 
När man inte längre klarar av att ta sig till vårdcentralen kan man få hjälp av kommunens 
sjuksköterskor om primärvården/vårdcentralen gör bedömningen att man ska skrivas in i 
hemsjukvården. 
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KPR § 13 
 
 
Bokslut 2016 
 
Ärendebeskrivning 

, Stora Skedvi SPF, frågar hur socialnämndens bokslut för 2016 ser ut. 
 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar att socialnämnden visade ett överskott på ca 16 
miljoner kr för 2016. Av dess medel var 11 miljoner ersättning från Migrationsverket för 
kommunens mottagande av ensamkommande barn. 
Övriga överskott låg hos individ- och familjeomsorgen och hos ordinärt boende och beror 
på att behovet av insatser från kommunen inom dessa områden har minskat. 
. 
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