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KPR § 32 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser  till justerare av protokoll från dagens sam-
manträde. 
 
 
______ 
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KPR § 33 
 
 
Kosten på särskilt boende och på korttidsboendet 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar om möjligheten att köpa 
matportioner i köken på särskilda boendena. 
 
Det är okej att som anhöriga äta med den närstående och då säga till i förväg så att extra 
portioner kan beställas. Kostnaden läggs sedan på den boendes faktura. 
Äldreboendenas kök ska inte konkurrera med matställen i närheten så därför kan allmän-
heten inte köpa mat vid äldreboendenas kök. 
 
Bakgrund 
Vid KPR:s sammanträde den 29 maj ställde pensionärsorganisationerna frågan om man kan 
köpa matportioner i köken på särskilda boendena.  
 
 
______ 
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KPR § 34 
 
 
”Nöjeskonto” för omsorgstagare på Fågelsången och Enbackagården 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar om möjligheten att 
ordna konton för Fågelsången och Enbackagården som kan användas till omsorgstagarnas 
sociala tillvaro m.m. 
 
Socialnämnden kan inte ta ut extra avgifter från de boende utöver omsorgsavgiften samt 
kostnad för mat. Det finns inte eller någon möjlighet att avsätta ytterligare medel i social-
nämndens budget för att kompensera testamentesgåvan som Skedvigården fått. Men i social-
nämndens budget finns 10 000 kr/särskilt boende avsatt för sociala aktiviteter. Dessutom 
sponsrar Lions med 8000 kr till trivsel. 
 
Bakgrund 
Den 29 maj ställde pensionärsorganisationerna frågan om det går att ordna ett så kallat ”nö-
jeskonto” på Fågelsången och Enbackagården. Eventuellt skulle en liten avgift kunna tas av 
varje omsorgstagare.  
Frågan ställs med tanke på att Skedvigården har fått en testamentesgåva och som övriga sär-
skilda boenden inte har tillgång till. 
 
 
______ 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
Blad 

5 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 35 
 
 
Tematräff 
 
Ärendebeskrivning 
Det blir en tematräff om demens i Avesta den 10 oktober.  
Föreläsningen anordnas av bl.a. Säters kommun och sjukvårdsberedningen i Södra Dalarna. 
Viss information kommer även att finnas på de olika vårdcentralerna i Avesta, Hedemora, 
Långshyttan och Säter under hela veckan 
 
Exempel på teman till kommande träffar: 

1. Medicin i olika kombinationer och även med kost – informationen bör hållas av en 
farmaceut 

2. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och samhällsskydd 
3. Övervikt och diabetes 
4. Dialog med landstingspolitiker i olika landstingsfrågor 
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KPR § 36 
 
 
Bassängverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Bassängverksamheten invigs den 24 september, kl. 12.00. 
 
Information om verksamheten finns på internet: https://varmbad.sater.se/ 
Här finns kontaktinformation och möjlighet att boka tider online. 
Man kan även ringa och boka tid på telefonnummer 0225-55 311 
Det kommer även att anordnas grupper för vattengymnastik som omfattar 10 tillfällen. 
 
Bakgrund 
På KPR:s möte den 29 maj, informerade Mats Nilsson, kommunalråd, att det är beslutat att 
kommunen ska ta över bassängverksamheten på Skönviksområdet som tidigare har legat un-
der Landstingets ansvar. Landstinget kommer inte längre att ha någon inblandning i verk-
samheten. 
 
Kommunen planerar att kunna öppna verksamheten under hösten. Annonsering kommer att 
ske närmare öppnandet. 
Verksamheten kommer att pågå i två år för att sedan utvärderas Utvärderingen kommer att 
ligga till underlag för beslut om verksamheten ska fortsätta eller inte. 
 
Avgifter är planerade för besök i bassängen enligt följande: 

• 60 kr/gång för besökare  
• 600 kr/timme för föreningar 

Avgifterna kommer att fastställas av kommunfullmäktige i juni. 
 
 
______ 
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KPR § 37 
 
 
Antal äldre i varje kommundel 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar om hur antalet äldre, 
procentuellt mot antalet innevånare, ställer sig i jämförelse mot andra kommuner. 
 

  2014  2015  2016 
Invånare 65-79 år, andel (%)  L knande kommuner 

äldreomsorg, Säter, 
2016  

17.5  17.7  17.7 

Invånare 65-79 år, andel (%)  Säter  17.8  18.2  18.8 
Invånare 65-79 år, andel (%)  Riket  14.5  14.7  14.7 
Invånare 65+, andel (%)  L knande kommuner 

äldreomsorg, Säter, 
2016  

23.5  23.7  23.7 

Invånare 65+, andel (%)  Säter  23.6  24.0  24.5 
Invånare 65+, andel (%)  Riket  19.6  19.8  19.8 
Invånare 80+, andel (%)  L knande kommuner 

äldreomsorg, Säter, 
2016  

6.1  6.1  6.0 

Invånare 80+, andel (%)  Säter  5.9  5.8  5.7 
Invånare 80+, andel (%)  Riket  5.1  5.1  5.1 

 
 
Bakgrund 
Enligt begäran från  (Silvbergs PRO) redovisade Camilla Thommes för 
statistik över antal äldre i varje kommundel.  

Ålder Säter 
Stora 

Skedvi Silvberg Gustafs Totalt 
65-79 1 097 411 148 480 2 136 

80-104 374 143 30 145 692 

S:a 1 471 554 178 625 2 828 
 
 
Frågan ställdes hur antalet äldre, procentuellt mot antalet innevånare, ställer sig i jämförelse 
mot andra kommuner. 
 
 
______ 
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KPR § 38 
 
 
Volontärsavtal 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussion om vad kommande avtal kan omfatta samt avtalstidens längd. 
 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, och pensionärsorganisationerna kom-
mer bereda frågan. Nya avtal ska vara klara till nästa sammanträde den 8 november.  
 
 
Bakgrund 
På KPR:s sammanträde den 29 maj, informerade Camilla Thommes om att volontärsavtalen 
ska ses över både vad gäller innehåll och avtalstid. Förslag är att de ska löpa på två år istället 
för ett år. Översynen kommer att ske till hösten. 
 
 
______ 
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KPR § 39 
 
 
Nytt särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om planeringen för nytt särskilt bo-
ende: 

• Tomt är föreslagen till Prästgärdet, nedanför Falkgränd. Beslut ska tas i kommun-
fullmäktige under hösten. 

• För att täcka behovet av platser fram till 2023 kommer socialnämnden att lägga ett 
förslag till kommunfullmäktige om att utöka beslutet om antal platser på den nya 
särskilda till 70. Socialnämnden kommer även påtala behovet av ”mellanbo-
ende”/trygghetsboende. 

• Ett möte har hållits med chefer från socialförvaltningen, personal och arkitekter för 
att diskutera design och utformning. Byggnaden ska utseendemässigt smälta in med 
Säters stads miljö. 

 
 
______ 
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KPR § 40 
 
 
Förändringar i arbetssätt hos hemtjänst natt 
 
Ärendebeskrivning 
Den planerade förändringen i arbetssättet för hemtjänstens personal som arbetar natt är nu 
verkställd. 
Det har visat sig arbetsbelastningen är låg och ledningen har därför beslutat att personalen 
ska åka en och en i bilarna. Om det behövs kan de dock åka två på ett besök. Det är tre per-
soner i tjänst nattetid.  
Facken är informerade och har inget att invända. 
 
 
 
______ 
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KPR § 41 
 
 
Önskemål om reflexvästar 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag från pensionärsorganisationerna: 
Om kommunen har planer på att dela ut gratis ”hjälpmedel” läggs förslag om att dela ut re-
flexvästar. Detta för att motverka olyckor i trafiken. 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare år delat ut gratis broddar till pensionärer. 
 
 
Beslut 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, får i uppdrag att undersöka frågan. 
 
 
 
______ 
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KPR § 42 
 
 
Samverkan med intresseorganisationer 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen vill utöka samverkan med frivillig/intresseorganisationer. 
Förvaltningen vill i arbetet skapa ett forum för samverkan. Ett inledande möte kommer att 
ske den 25 september. 
 
 
______ 
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KPR § 43 
 
 
Trygghetsvandringar 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt punkter och kommentarer gällande note-
ringar från trygghetsvandringen som berör gatuenheten. Rapporten har delgivits inför dagens 
sammanträde. 
 
Kommande trygghetsvandringar i år. 

• Gustafs, Mora by - den 8 november kl. 16.00 
• Bispberg – inget datum fastställt 

 
Sune Hemmingsson, ordförande, lyfter frågan om trygghetsvandring i Silvberg på kom-
mande möte med BRÅ (Brottsförebyggande rådet). 
 
Bakgrund 
Trygghetsvandringar har genomförts under våren i Säters olika kommundelar.  
Förslag på åtgärder som har tagits fram är grannsamverkan, belysning, nedtag av buskage, 
trafikskyltar m.m. 
 
 
Bilaga 
Sammanställning från trygghetsvandringar 
 
 
______ 
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SÄTERS KOMMUN 

GATUKONTORET 

Trygghetsvandring Enbacka, Stora skedvi och Åsen. 
 
Nedan följer punkter och kommentarer gällande noteringar från trygghetsvandringen som 
berör gatuenheten. 
 
Enbacka 
 

• Igenväxt och mycket sly längs gångvägen från Enbacka mot Hagavägen. 
Gatuenheten har utfört slyröjning längs g/c-vägen. Mellanskog har avverkat träd på 
motsvarande sida samt vid ravinen mot Storhaga förskola. 
 

• Förbudsskylt angående hästar på g/c-vägen mellan Storhaga och Enbacka (det är hästförbud på 
g/c-vägar). 
Gatuenheten har satt upp förbudsskyltar från båda hållen. 
 

• Klotter i gångtunneln i Enbacka. 
Klottersanering är beställd. Utförs under 2017. 
 

• Övergångstället vid Hagavägen/Vårlöksvägen bör ses över. Målning vägyta, belysning och 
skyltning. Övergångstället upplevs som otydligt. 
Målning av vägyta utförs då väderlek tillåter vår/sommar 2017. Belysningen är 
åtgärdad med borttagning av inväxande grenar. Skyltar är utbytta med nya reflexer. 
 

• Belysning för hela gångvägen från vårlöksvägen till  förskolan Konvaljen. Stora delar av sträckan 
är belysning obefintlig. Gångvägen upplevs i vissa partier som väldigt ojämn. 
Gatuenheten planerar ett helhetsgrepp för belysning i kommunen. Finns ej 
specifika planer ännu för denna gångväg. Gångvägens ojämnheter är åtgärdade. 
 

• Bättre belysning på parkeringen vid förskolan Konvaljen. 
Se svar ovan. 
 

• Räcke trasigt vid trappan över ravinen mitt emot g:a Pärlan. 
Reparerat samt inväxande sly borttaget. 
 
* 
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• Bättre belysning vid korsningen Morbyvägen/Enbackavägen. Vägen/korsningen är bred, bilar 
kommer i hög hastighet från Morbyvägen ut mot Enbackavägen. Kan man smalna av vägen? 
Mikael tar med sig frågan till mötet. 
 

 
• Gatuenheten kontaktar trafikverket i följande punkter. 

 
Hög kant att ta sig över till trottoar för rullstolar, permobiler och rullatorer mellan gamla kiosken och 
Kabbensväg/Spannmålsvägen. 
Trädgrenar från privata tomter växer ut över gatubelysningen (troligtvis kommunens belysning längs 
trafikverkets väg?). 
 
Förlänga vägräcket vid gångrampen över ravinen till vägbulan. 
 
Utöka antalet vägbulor utanför Enbacka skola, eller se över andra fartdämpande åtgärder, ex blinkade 
30-skyltar. Hastigheten är hög, skolbarn otrygga. 
 
Frågorna ställda till Trafikverket. 
 
Enda svaret på ovanstående frågor är att det ej blir fler vägbulor utanför skolan.  
Avvaktar svar på övriga frågor. 
 
 
 
 
 
Stora skedvi 
 

• Önskemål om skyltning för utryckningsfordon vid korsningen Landa backe / Landsvägen. Det 
finns inget som förvarnar bilister då räddningstjänsten åker på larm. Räddningstjänsten lokaler 
är i gamla kvarnen. 
Utfarten är mot trafikverkets väg. Frågan ställd, inget svar ännu 

 
• Bilister åker mellan busshållplatsen och bibloteket. (på insidan av staketet). Det står även bilar 

parkerad på ytan. Upplevs som en fara då mycket barn rör sig i området. 
I samband med ombyggnationen av skolan skall en bättre lösning ses över. 
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Nedanstående punkter berör trafikverket, Mikael har kontaktat trafikverket i vissa 
punkter och kan förklara mer vad som sagts. 
 

• Önskemål om en tydlig markering för övergånsställen. Fartbulorna används som övergångsställe. 
Finns inget som talar om att det är en passage med många barn som rör sig över vägen dagligen. 

 
• Ingen skylt om skola, barn eller övergångsställe finns. Bilister åker fort förbi. 

 
• Önskemål om att stänga av en ut/infart in mot banktorget. Nu uppmuntrar till "runtkörning" 

Räcker med en en in/utfart, stäng av in/utfarten närmast biblioteket. Det finns gott om plats att 
vända. 
 

• Oro över att om landsvägen smalnas av och det byggs en g/c-väg. Det kan bli kaos i byn om en 
olycka inträffar på riksväg 70 och trafiken leds om via kyrkbyn. 
 

• Synpunkter på hastighetsbestämmelserna från skolan mot yttersätra. Ifrågasätter 70km/h genom 
tätbebyggt område där barnfamiljer bor. Vägen upplevs som väldigt otrygg. 

 
 
Åsen. 
 
I stort sett gällde alla punkter Säterbostäder. Belysning, vegetation m.m. 
Enbart avsmalningen vid Åsenvägen / Falkgränd nämndes vid promenaden. 
 
Avsmalningen upplevdes som en positiv åtgärd för att trygga passagen över vägen. 
Deltagarna ser fram mot ytterligare en avsmalning vid Åsenvägen / Varggropsvägen. 
 
Noterades även att ny och bättre belysning fanns vid g/c-vägen mot hembygdsmuseet. 
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KPR § 44 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO • RM i Golf 
• Studiecirklar 
• Surströmmingsfest 
• M.m 

St Skedvi PRO 

• Surströmmingsfest 
• Skedvigården 
• Skola 
• Boule 
• Bingo 

• Sygrupp 
• Matglada herrar 
• Friskvård 
• Budgetmöte 
• Julbord 

St Skedvi SPF - 

Gustafs PRO  • Tipspromenad  
• Surströmming 
• Boule 
• Handarbete 
• Medlemsmöte Julbord 

Säter/St Tuna 
SPF  

• Line-dance 
• Data 
• Kurser 
• Julbord 

• Dans med orkester 
• Juridikkurs 
• Lunchtrav 
• Teaterbesök 

Silvberg PRO • Surströmmingsfest 
• Met-tävling 
• Julbord, dels eget samt på 

Cindirella 
• Boulemästerskap 

• Danser 
• Föreläsning av skuldrådgi-

varen 
• Volontärarbete 
• Besök från hjälpmedelscen-

tralen 

SKPF • Månadsmöte 
• Säkerhetsinformation från polisen 
• Släktforskningscirkerl 
• Datakurs 
• Julbord med Borlänge 

 
______ 
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KPR § 46 
 
 
Kommande sammanträden 2017 
 
• Onsdagen den 8/11, kl. 09.00 
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