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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Rådhuset kl.09.00-12.00  

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (Sn) 
Hans-Göran Steneryd (Sn) 

 (Säters PRO) 
 (St Skedvi SPF) 

 (Säter – St Tuna SPF) 
 (Silvbergs PRO) 

 

Ersättare Benny Gifting (Ks) 
Daniel Ericgörs (Ks) 

Säter PRO) 
 (St Skedvi PRO) 
 (St Skedvi SPF) 

 (Silvbergs PRO) 
 (SKPF) 

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef 
Mikael Spjut, gatuchef, § 12 
Richard Lennius, planeringsledare, § 12 

Utses att justera  
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-15 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 1 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser  till justerare av protokoll från dagens 
sammanträde. 
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KPR § 2 
 
 
Information från landstingets verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Nyberg, Södra Dalarnas hälso- och sjukvårdsberedning, är inbjuden för att infor-
mera om landstingets verksamheter. 
Per-Inge har förhinder att delta och bjuds in till nästa sammanträde den 30 maj. 
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KPR § 3 
 
 
Tematräffar 2018 
 
Våren 
Cecilia Duvberg, psykolog, kommer att tala om återhämtning och hur bristen av återhämt-
ning kan göra oss sjuka.  
Plats och tid: Folkets Hus den 18 april, kl. 18.30 
 
Hösten 
Förslag på innehåll för tema-träff till hösten diskuteras. 

• MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) verksamhetsområde och 
samarbetet med kommunen 

• Förebyggande av fallolyckor 
• Åldersrelaterade förändringar av hjärnans funktioner 
• Demens 
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KPR § 4 
 
 
Information om särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om planeringen för nytt särskilt bo-
ende. 
Vecka 7 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda samråd om byggnation på Präst-
gärdet. Projektering och upphandling planeras till hösten 2018 vilket innebär att bygget kan 
komma att påbörjas 2019–2020. 
Ett funktionsprogram är framtaget av socialförvaltningen som tydliggör, ger riktlinjer och 
stöd i utformningen av ett särskilt boende för äldre. 
 
Förslag på namn på det nya särskilda boendet 
Kommunen vill få in namnförslag på det nya boendet. Kulturnämnden ska sedan vara med 
och utse det namn som bestäms. 
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KPR § 5 
 
Bo-råd 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om hur bo-råden fungerar i dag. 
Enligt enhetscheferna har det fungerat bra. Det har varit två möten per boenden och delta-
garna från pensionärsorganisationerna har varit intresserade och engagerade. 
 
Datum för bo-råd 
Bo-råd är inplanerade på alla boenden under mars månad. Inbjudan kommer att skickas ut. 
Önskemål läggs fram att datum för bo-råd under hela året fastställs i början på varje år. 
 
Representanter till Bo-råd 

Skedvigården  
 

Fågelsången  
 

 
Enbackagården  

 
 
 
Delges 
Verksamhetschef och enhetschefer särskilt boende 
Enhetschefer på kommunens särskilda boenden 
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KPR § 6  
 
Utbyte av trygghetslarm 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson informerar att alla trygghetslarm i ordinärt boende kommer att bytas ut under 
mars-april i år. Larmcentralen kommer från och med det att ligga i Örebro. 
Den enda skillnaden för individerna blir en ny larmknapp. 
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KPR § 7 
 
 
Hur vill man som senior leva och bo i Säter i framtiden? 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna diskuterar hur de äldres situation kan se ut i framtiden. 
Sune Hemmingsson informerar att frågan är en påbörjad process som kommunen arbetar 
med inom de olika förvaltningarna.  
 
Bakgrund 
Diskussioner förs i dag både inom kommun och landsting hur framtidens äldreomsorg och 
vård kommer att se ut. 
Hur tror pensionärsorganisationerna hur man som senior i framtiden vill leva och bo i Säters 
kommun? 
 
Punkter att diskutera runt: 

• Boende 
• Kost 
• Träning 
• Tillgänglighet 

 
 
Nästa möte 
Pär Jerfström, kommundirektör, bjuds in till sammanträdet den 30 maj för att informera om 
arbetet. 
 
 
Delges 
Kommundirektören 
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KPR § 8 
 
 
Uppsökande verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet bland äldre för att informera 
om vad kommunen kan bevilja i form av insats när man själv inte längre klarar av sin dagliga 
situation. Säters kommun har via brev erbjudit både personligt besök och bjudit in till in-
formationsträffar. Responsen har dock varit ganska låg genom åren. 
 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar att kommunens MAS (Medicinskt An-
svarig Sjuksköterska) håller på att ta fram förslag på den uppsökande verksamheten ska se ut 
i framtiden. 
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KPR § 9 
 
 
Samverkan med intresseorganisationer 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar om arbetet med att utöka samverkan med in-
tresseorganisationer. 
RSMH, Kyrkan, DHR, väntjänsten, FUB, Röda korset m.fl. har bjudits in till kommande 
möte den 1 februari, för att diskutera hur man kan samverka för kommuninnevånarnas bästa. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen vill utöka samverkan med frivillig/intresseorganisationer. 
Förvaltningen vill i arbetet skapa ett forum för samverkan. Arbetet är påbörjat via olika mö-
teskonstellationer.  
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KPR § 10 
 
 
Projekt 5G med sensorer i hemmet 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar att Säters kommun kliver av projektet 
bl.a. på grund av dåligt med frivilliga som vill prova utrustningen.  
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har tidigare informerat om 5G och ny teknik med syfte att öka trygg-
heten i vardagen. Kommunen har sökt frivilliga för att testa den nya tekniken. 
 
Testgrupp teknik via 5G 
Tekniken handlar om att sätta ut sensorer i hemmet, ex vid kylsåpet. När personen inte pas-
serat kylskåpet på en viss tid så kan ett larm gå till en anhörig, eller någon annan i det privata 
nätverket, som då kan kontakta personen och kontrollera situationen. 
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KPR § 11 
 
 
Varmvattenbassängen 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna undrar hur verksamheten i varmvattenbassängen ser ut. 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar att det är ca 13 individuella personer 
inbokade per dag som utnyttjar bassängen. Dessutom är det dagligen olika grupper inbokade. 
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KPR § 12 
 
 
Snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna har synpunkter på snöröjningen. 
 
Mikael Spjut, gatuchef och Richard Lennius, planeringsledare informerar hur gatuförvalt-
ningen arbetar med vinterväghållningen. 
Man gör mindre insatser i egen regi annars så har kommunen entreprenörsavtal för de olika 
kommundelarna.  
Mikael informerar vidare om de problem som varit med årets snöröjning till en del beror på 
personalbrist och brist på utrustning hos entreprenörerna. Jämfört med tidigare säsonger så 
har dessutom snömängden varit stor. I dag upplever gatuförvaltningen att snöröjningen fun-
gerar bättre än vid säsongens inledning. 
 
Ny upphandling av utförare av snöröjning kommer att ske 2018. 
 
Prioriteringsordningen 
Generellt prioriteras huvudvägarna, trottoarer och gångbanor. Fastighetsägaren är dock 
egentligen ansvarig för trottoarerna som angränsar till fastigheterna. 
 
Pensionärsskottning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att verkställa pensionärsskottningen i egen regi 
kommande år i stället för att uppdraget läggas ut på entreprenad. Man tror att den servicen 
kan utföras på bästa sätt i egen regi och att man kan erbjuda ”det lilla extra”.  
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KPR § 13 
 
 
Sockenstugan Stora Skedvi 
 
Ärendebeskrivning 

, St Skedvi SPF, informerar om planer för sockenstugan i Stora Skedvi. 
 
Ett aktiebolag har bildats som arbetar med planer på att sockenstugan ska bli ett boende i 
form av hyreslägenheter och med möjligheterna till ett trygghetsboende. 
Man tittar just nu på vilka behov som finns, var kommunens står i frågan, omfattning av 
eventuell verksamhet, ekonomiska förutsättningar och möjligheterna att förankra projektet i 
Stora Skedvi. 
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KPR § 14 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO • Planering för året, man samlas runt idrottsevenemang, utvecklar 
föreningskontakter med andra föreningar som exempelvis mun-
skänkarna 

St Skedvi PRO 
• Verksamhetsberättelser och årsmöte, boule/friskvård, volontär-

uppdrag på Skedvigården, träffar om gamla ”Skedviprofiler”, 
varmvattenbassäng, bingo, planering för sommaren 

St Skedvi SPF • Årsmöte, Göta kanal m.m. i sommar 

Gustafs PRO  - 

Säter/St Tuna 
SPF  

• Vandringar, danser varje vecka, månadsmöte med underhåll-
ning, diverse kurser 

Silvberg PRO • Vårprogram har planerats: volontäruppdrag, motionsdanser, 
medlemsmöte och årsmöte, fiske och tipspromenader 

SKPF • Månadsmöten, avdelningsstart m sopplunch, besök av hjälpme-
delscentralen, planering för resor i sommar 
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KPR § 15 
 
 
Kommande möten 
 

Sammanträde Kl. Plats 
Onsdag den 30 maj 09.00 Fullmäktigesalen 

Onsdag den 26 september 09.00 Fullmäktigesalen 

Onsdag den 21 november 09.00 Fullmäktigesalen 
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