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KPR § 16
Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet utser
manträde.

till justerare av protokoll från dagens sam-

______
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KPR § 17

Information från landstingets verksamhet
Ärendebeskrivning
Per-Inge Nyberg, Södra Dalarnas hälso- och sjukvårdsberedning, informerar om landstingets
verksamheter:
• Landstinget har en budget på 9000 milj. kr. 98% av budgeten går till vården resten
fördelas mellan bl.a. kultur, kollektivtrafik, gemensamma nämnder m.m. Falu lasarett
största arbetsgivaren. För 32:a månaden i rad går landstingets budget med vinst.
Det är ca 8 500 medarbetare i organisationen. Var 3:dje är kvinna
Det finns ca 2 400 sjuksköterskor men det är ändå brist i verksamheten. Beslut är
taget att inte anlita bemanningsbolag. Verksamheten satsar istället på utbildning för
befintlig personal och tittar på alternativa arbetssätt för att resurserna ska användas
på bästa sätt. Även bonussystem finns för ”trogen” personal.
• Projekt vårdnära service – tex. personal som utför städning, förrådshantering m.m.
• Friskvård – ersättningen har höjts till 1 500 kr.
• Man arbetar med ”smartare arbetssätt” – tex så har man standardiserade vårdförlopp
som standardförfarande med fast tidslinje vid cancerdiagnos
• Tillgänglighet för medborgare – Man tittar på olika sätt att förbättra tillgängligheten
för medborgare. Digital vårdcentral kan vara en lösning och landstinget har en egen
app ”Min vård”
• Sommaren medför stängning av avdelningar pga. brist på sjuksköterskor och läkare
• Patientnämnden – instans till vilken man kan vända sig om man har synpunkter eller
klagomål på vården. Per-Inge uppmanar till att vända sig dit oftare. Inkomna synpunkter hjälper till att utveckla vården (landsting och kommun) till det bättre.
• Arbete runt barn och familjer – i Säter finn hjälpen via elevhälsan. Andra kommuner
har familjecentraler
• Ungdomsmottagningen – är numer ett samarbete mellan olika kommuner och Borlänge är värdkommun. Mottagning i Säter ett par dagar i veckan. Övriga tider kan
man vända sig till Borlänge.
Frågor från pensionärsorganisationerna
1. Representant från SPF Stora Skedvi frågar:
Vad kostar mest: att individen ska ta sjukresa till vårdcentralen eller att en sjuksköterska ska besöka individen i hemmet?
Svar: Per-Inge informerar att projekt ”Nära vård” har inletts med syfte att komma
närmare befolkningen i hemmet. Det kan tex handla om mobila team med representanter från kommun och landsting som kan besöka individen i hemmet. I dagsläget är
det tröskelprincipen som gäller. Per-Inge har inget svar på den ursprungliga frågan
men tar den med sig frågan till Abbe Ronsten, ordförande i Region Dalarna.
2. Representant från Säter PRO frågar:
Hur ser läkarbemanningen ut på vårdcentralen i Säter?
Svar: Per-Inge svarar att det finns en fast läkare men att man tar in utbildningsläkare
och läkarassistenter för att förstärka. Frågan dryftas regelbundet på SvB.
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KPR § 18

Senior i Säter
Ärendebeskrivning
Pär Jerfström, kommundirektör, informerar om kommunens arbete med framtidens äldresituation. Utifrån analys genomförd av PWC ser kommunen att man ska arbeta med följande
utmaningar:
• Den demografiska utvecklingen – gruppen barn- och ungdomar växer men gruppen äldre växer mest. Personer i arbetsför ålder är för få jämfört med det famtida
behovet av människor som behöver arbeta med de övriga två målgrupperna
• De stora investeringsbehoven – kommunen har lån på 48 000 kr/innevånare. Politiken har satt ett tak på 92 000 kr/innevånare. Förutsättningarna har varit bra men i
takt med att vi investerar så ökar driftkostnaderna. Kommunen har investerat i ex.
lokaler för skolverksamhet m.m.
Demografi och äldre
Ett antal projekt att startats med syfte att kunna ge en bra miljö och ge bra insatser till äldre
utifrån den budget som kommunen har.
När det gäller det nya särskilda boendet så tittar man på vilka arbetssätt som ska användas
och vilken teknik vi ska använda för att klara minskad personaltillgång.
Kommunen tittar även på hur man ska främja äldres hälsa och arbeta förebyggande i syfte att
flytta fram eller undvika insatser från kommun och landsting.
Kommunen vill även satsa på ett mellanboende för äldre. Ett steg som pågår i den riktningen
är projektet med sockenstugan i Stora Skedvi.
Sockenstugan i Stora Skedvi
Per-Åke Roslund, Stora Skedvi SPF, önskar att socialnämnden och kommundirektören hjälper till att föra fram fördelarna med att ”sockenrådet” i Skedvi samarbetar med Säterbostäder
om Skedvi sockenstuga förvärvas av Säterbostäder.
Per uppger att man kommer att arbeta för en bra dialog mellan alla samarbetspartners runt
projektet.
Bakgrund
Diskussioner förs i dag både inom kommun och landsting hur framtidens äldreomsorg och
vård kommer att se ut. Den politiska visionen är att år 2030 ha minst 12 000 innevånare i
kommunen.
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KPR § 19

Information om särskilt boende
Ärendebeskrivning
Stig Eriksson, biträdande socialchef, informerar:
• planeringen för nytt särskilt boende
I gruppen designdialog tittar man på hur interiören ska utformas. Synpunkter från
allmänheten och Länsstyrelsen efter genomfört samråd har sammanställts och ansvariga ska ta ställning till synpunkterna efter sommaren.
• namnförslag från Kulturnämnden
Kulturnämnden har lagt förslaget ”Prästkällan”. Fler förslag från allmänheten är välkomna.
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KPR § 20

Rapport från träff med intresseorganisationer
Ärendebeskrivning
Stig Eriksson rapporterar från möten där RSMH, Kyrkan, DHR, väntjänsten, FUB, Röda
korset m.fl. varit inbjudna för att diskutera hur man kan samverka för kommuninnevånarnas
bästa. På mötena informerar de olika organisationerna hur de fungerar. Kommunen har ställt
frågan hur kommunen kan bidra/stötta de olika organisationerna.
Bakgrund
Socialförvaltningen vill utöka samverkan med frivillig/intresseorganisationer.
Förvaltningen vill i arbetet skapa ett forum för samverkan. Arbetet är påbörjat via olika möteskonstellationer.
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KPR § 21

Tematräff
Ärendebeskrivning
Sune Hemmingsson, informerar om vårens tematräff den 18 april som handlade om återhämtning och hur bristen av återhämtning kan göra oss sjuka. Ca 200 personer kom till träffen.
Höstens tematräff
Till hösten arbetar kommun och landsting för ett tema med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Olika föreläsare har kontaktats i ämnen utifrån MSB:s broschyr ”Säkerhet i vardagen”.
Träffen är planerad till onsdagen den 10 oktober, kl. 18.00, på Coriandergården.
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KPR § 22

Information om nya enhetschefer inom äldreomsorgen samt ny förvaltningschefchef
Ärendebeskrivning
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om nya enhetschefer inom
äldreomsorgen samt om ny förvaltningschef.
Enhetschefer
• Elmostapha Elhachmi – Hemtjänsten Säter norr och söder
• Ulrika Wikström – hemtjänsten Stora Skedvi Gustafs
• Jennica Nylén – Enbackagården
• Maria Nysterling – Enbackagården men kommer att bli chef på Skedvigården till
hösten
Förvaltningschef
Den 1 juni börjar Ingalill Frank som förvaltningschef för socialförvaltningen. Paula Jäverdal,
som är förvaltningschef idag, går i pension och gör sin sista dag den 15 juni.
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KPR § 23

Socialnämndens budget
Ärendebeskrivning
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar från budgetberedningen inför 2019.
Socialnämnden har för 2019 begärt 10 miljoner kr för befintlig verksamhet och nya behov.
Från budgetberedningen har socialnämnden fått medel att behålla tätheten av nattpersonal
på särskilt boende och en enhetschef inom äldreomsorgen.
Till följande har medel inte beviljats:
• Fixartjänst hemtjänsten
• Anhörigsamordnare
• Volymökning inom hemtjänsten
• Köp av två platser i annan kommun
• Utökning av försörjningsstöd
• HVB Integrationen
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KPR § 24

Varmvattenbassängen
Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationerna frågar hur verksamheten med varmvattenbassängen ser ut i dag:
• Hur ser utnyttjandet ut?
• Finns det något rabattsystem?
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare meddelar skriftligen:
Det är i snitt 12 enskilda besökare per dag som använder bassängen.
Skönvikshallens personal har tre vattengympagrupper i veckan. Grupperna är fulla och det
finns några intresserade personer uppsatta på reservlista. PRO och reumatikerna har fem
grupper i veckan. Strötimmar hyrs ut kvällar och helger till allmänheten. Den användningen
har kommit igång lite bättre nu under våren.
Säsongen är över och startar igen den 3september.
Första kvartalet har gått ± 0 vilket är bra men spritt över hela året behövs det fler besökare
för att det ska gå runt. Det finns inget rabattsystem och det kostar 60 kr per tillfälle.
Bassängen är mycket uppskattad av de som nyttjar den, så uppmaningen finns att marknadsföra den gärna lite extra.
Pensionärsorganisationernas synpunkter
Pensionärsorganisationerna uppger att intresse för fler grupper finns men att man upplever
att det fattas ledare. Frågan ställs hur kommunen marknadsför bassängen i närliggande kommuner där det också kan finnas kunder?
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KPR § 25

Aktuell information från pensionärsorganisationerna
Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet.
Säter PRO
St Skedvi PRO

•
•
•

St Skedvi SPF
Gustafs PRO
Säter/St Tuna
SPF

Tittar på olika resealternativ, nya cirklar planeras till hösten, seniormässa, politisk dialog planeras, ev. cykelgrupper
Resor, aktiviteter på Skedvigården, boule, planering för sommar,
höst och vinter
Vandringar, besök på ex museum, boule, resa på Göta kanal,
resa till Krakov, surströmmingsfester, föreläsningar, politikermöte, festivaler

•

Tipspromenader, boule, planering för hösten

•

Vandringar, resa till Karlstad, studiebesök munkarna i Ulfshyttan, danser, medicinsk yoga, boule, styrketräning
Strömmingsfiske, boule, friluftsdag, mete-tävling, surströmmingsfest, planering för hösten
Semester under sommaren med avslutning den 13 juni, Silvbergsringen, planering inför hösten vid uppstart i september, seniormässan

Silvberg PRO

•

SKPF

•

______
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KPR § 26

Kommande möten
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