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KPR § 27 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser  till justerare av protokoll från dagens 
sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 28 
 
 
Presentation av nya förvaltningschefen socialförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Ingalill Frank, ny förvaltningschef för socialförvaltningen från och med  
1 juni 2018. Ingalill efterträder Paula Jäverdal som har gått i pension. 
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KPR § 29 
 
 
Arbete med personer med demenssjukdom 
 
Information från demenssjuksköterskan 
Catarina Lind, kommunens demenssjuksköterska, informerar om arbetet med personer som 
har en demenssjukdom.  
 
Nollvision 
Catarina presenterar ”Nollvision” ett utbildningsmaterial från Svenskt Demenscentrum.  
Materialet visar: 

• vilken juridisk grund som finns för att hjälpa personer med demenssjukdom. Det 
finns ingen juridisk grund att tvinga in någon på ett särskilt boende mot dennes vilja. 

• Konsekvenser av att tvinga och begränsa; panik, rädsla, minskad muskelmassa, in-
kontinens m.m. 

• Nollvisions positiva resultat: ökat välbefinnande hos personen, ökad kompetens hos 
personal, utvecklad vår och omsorg m.m. 

Nollvision finns på nätet med material att ladda ned: 
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--
for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/ 
 
Flytt till särskilt boende 
För att en person med demenssjukdom ska få flytta till ett särskilt boende krävs ett beslut 
från biståndshandläggaren samt att personen själv vill. Det kan sedan hända att flytten inte 
kan ske på en gång om det är kö till särskilt boende.  
Om personen inte vill flytta så kan stöd ges till anhöriga. Ibland kan det gå bra om personen 
får besöka det tilltänkta boendet några gånger och ser hur det ser ut och blir bekväm med att 
flytta. Personal arbetar med att skapa en så trivsam miljö som möjligt utifrån personens tidi-
gare liv och önskemål. 
Om man ser att någon i ens närhet har någon form av problem som kan leda till misstanke 
om demenssjukdom kan man ta kontakt med demenssjuksköterskan eller biståndshandläg-
garna så försöker de ta kontakt med personen för ett inledande besök. Om behovet är akut 
kan personen med demenssjukdom få en plats på korttidsboendet och därefter blir personen 
erbjuden en plats på särskilt boende. 
 
Kommunens olika stöd till personer med demenssjukdom och anhöriga 

• Rådgivning och utbildning under hela sjukdomsprocessen 
• Information/ utbildning till allmänheten 
• Anhöriggrupper 
• Avlösning i hemmet (10 timmar avgiftsfri avlösning/månad) 
• Hemtjänst 
• Dagverksamhet på Öhlinska Villan 
• Korttidsvistelse 
• Växelvård 
• Särskilt boende 
• Biståndshandläggare, demenssjuksköterska, anhörigstödjare, specialutbildade under-

sköterskor (Silviasystrar m.fl.) 
 

Forts. 
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KPR § 29 forts. 
 
 
Köer till särskilt boende och platser för personer med demenssjukdom 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen informerar att när någon ansöker om 
plats på särskilt boende utreder biståndshandläggaren om behovet finns på en vanlig plats 
eller om personen ska stå i kö till en avdelning för personer med demenssjukdom. I utred-
ningen tittar man på om det finns ett läkarintyg om demenssjukdom. 
Avdelningar för personer med demenssjukdom finns både i Säter, Enbacka och i Stora 
Skedvi. 
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KPR § 30 
 
 
Information från kulturförvaltningen om biblioteksverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Anette Stengård, förvaltningschef kulturförvaltningen, Lillan Magnusson, projektsamordnare, 
Katarina Eriksson, biblioteksassistent och Jonna Steinrud, bibliotekarie informerar om bibli-
oteksverksamheten. 
Statens kulturråd har givit kulturförvaltningen bidrag för att i samverkan med socialförvalt-
ningen arbeta i ett projekt riktat mot äldre för att främja gemenskap och motverka ensamhet 
och isolering. Projekttid är perioden september 2018 – juni 2019. 
Projektet är i en inledande fas och håller fortfarande på att utformas.  
 
Som en del i projektet kommer ett seniorscafé att hållas på Säters bibliotek under tisdagen 
vecka 40. Där ska man bl.a. diskutera vad biblioteket kan erbjuda och även ställa frågor för 
att se vilka behov som finns. 
Tisdagen vecka 41 är det e-medborgarveckan. Syftet är att få äldre att våga använda digitala 
verktyg samt att träffas och fika. Inbjudan kommer i Säterbladet. 
Vecka 42 är det ett möte med temat ”kakbyte”. 
Aktiviteter kommer även att planeras in i kommunens övriga filialer eller annan mötesplats. 
 
Lillan önskar skapa en arbetsgrupp med tre personer från varje pensionärsförening som träf-
fas för att se vilka önskemål och behov som finns samt vilka mötesplatser som kan vara ak-
tuella.  
 
Digitala tjänster 
Jonna informerar om arbetet med att minska den digitala klyftan.  
På biblioteket får man intrycket att de som inte arbetar med digitala verktyg vet inte vad de 
ska ha det till eller tycker att det känns skrämmande. Biblioteket vill visa att det är roligt att 
använda tekniken och är behjälpliga om något känns besvärligt. 
Problemet är att allmänheten inte vet att man på biblioteket kan få hjälp med digital teknik 
och tjänster. 
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KPR § 31 
 
 
Processen nytt särskilt boende 
 
Nytt särskilt boende 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef informerar om tidplanen för beslut om program-
handlingen som kommunens nämnder och styrelse ska yttra sig om och sedan kommer att 
behandlas för beslut i kommunfullmäktige den 15 november 2018. 
Programhandlingen är steget innan projektering och beskriver de funktioner som behövs 
kopplat till det nya boendet. Programhandingen som kommunfullmäktige föreslås anta ska 
fungera som en beställning till Säterbostäder att gå vidare med projektering och byggnation. 
Byggnationen planeras att påbörjas och pågå under 2019–2020. 
 
Fågelsången 
Stig informerar att Säterbostäder har uppdraget att titta på möjligheten att skapa trygghetsbo-
ende i byggnaden. 
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KPR § 32 
 
 
Sent/ej avbokade besök av hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen kommer att följa upp avbokade hemtjänstbesök som avbokas för sent 
eller inte alls, s.k.  ”bomkörningar”. Det gäller besök som inte avbokas minst 24 timmar in-
nan besöket. Uppföljningen avser perioden juni-augusti i år.  
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att titta på om kommunen ska ta ut en av-
gift för besök som ej avbokas exempelvis minst 24 timmar innan planerat besök. Akuta 
läkarbesök tänker man kan vara ett giltigt förfall. 
 
Många kommuner tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte 
i maxtaxan. Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
När det gäller ej avbokade besök av hemsjukvården, tar socialnämnden ut en avgift på 350 kr 
+ faktureringsavgift på 50 kronor. Avgiften för hemsjukvård är fastställd av Hjälpmedels-
nämnden Dalarna. 
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KPR § 33 
 
 
Varmvattenbassängen 
 
Ärendebeskrivning 
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen, informerar om verksamheten med varmvattenbas-
sängen. 
 
Det är flest äldre som är där och tränar. Träning i varmvatten är en bra och skonsam trä-
ningsform. Bassängen har en temperatur på 34–35 grader varmt. Det finns personal vid bas-
sängen dagtid kl. 12.00-16.00. Det är under den tiden som man kan boka in individuella be-
sök. Bokningen görs via internet på adressen: https://varmbad.sater.se/ 
Om man inte vill boka via nätet kan man ringa till Skönvikshallen och göra en bokning.  
Vissa dagar finns grupper som man kan binda upp sig till, ex vattengymnastik. Om utrymme 
finns ges möjlighet till spontanbokning. I dagsläget så har man tillräckligt med instruktörer 
till gruppassen. 
Bassängen finns även för uthyrning för grupper under kvällstid och helger. 
 
 
Owe informerar om den ekonomiska situationen och verksamheten ligger nästan i budget 
med försäljningen men det finns en oidentifierad kostnad som ligger och stör.  
Marknadsföringen måste förbättras eftersom privatpersoner inte har förstått att bassängen 
finns för allmänheten. Verksamheten kommer att köra en marknadsföringskampanj under 
hösten.  
 
När det gäller rabattsystem för bokningar till varmvattenbassängen kommer ordförande att 
driva frågan i budgetdebatten för nästa år. 
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KPR § 34 
 
 
Information om sommaren i socialförvaltningens verksamheter 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar att sommaren har varit lugn i alla socialnämndens 
verksamheter. 
I och med den ovanligt långa perioden av värme i sommar har fokus varit på att ge de bo-
ende mat och dryck som hjälpt till att hålla vätskebalansen på en bra nivå som exempelvis 
kaviar, chips, isbitar, saft osv. Det har varit få dödsfall bland boende på särskilt boende under 
sommaren och inget till följd av värmen. 
Unders sommaren har sjuksköterskebemanning varit låg eftersom det inte har funnits vika-
rier att tillgå. Det har lösts genom att sjuksköterskorna istället för att vara stationerade på 
olika boenden har utgått från ett och samma ställe där man planerat dagens insatser. Denna 
lösning har fungerat bra.  
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KPR § 35 
 
 
Socialnämndens budget 2019 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank informerar om förutsättningar för socialnämndens budget 2019. 
Budgeten är inte fastställd av kommunfullmäktige förrän i november. Om kommunfullmäk-
tige inte skjuter till de medel som fattas för att socialnämndens verksamhet ska gå runt så 
krävs det att socialnämnden vidtar sparåtgärder. Två av möjliga förslag som man tittat på och 
som inte krävs enligt lag, är fixartjänsten och tjänsten som anhörigsamordnaren. 
 
Budget 2018 
Socialnämnden har ett prognostiserat underskott med ca 2 miljoner kr för innevarande år. 
Orsaken är fler placerade barn samt högre personalkostnader än vad som budgeterats för. 
Dessutom så har socialnämnden återsökt medel hos Migrationsverket som är oklart om det 
kommer att betalas ut eftersom signaler finns om att Migrationsverkets pengar är slut. 
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KPR § 36 
 
 
Tematräff hösten 2018 
Höstens tema-träff 
Träffen är planerad till onsdag den 10 oktober på Coriandergården kl. 18.00. 
 
Temat är ämnen utifrån broschyr ”Säkerhet i vardagen” som tagits fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB).  
Malin Lilja Altörn, kommunens folkhälsoplanerare och Lena Forsberg, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvårdsteamet i socialförvaltningen har i samverkan med Kristina Mellberg, 
kommunens beredskapssamordnare och Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget 
Dalarna, stått för planeringen. 
 
Förslag till vårens tematräff (2019) 
Exempel som lagts fram är: 

• Teknik i vardagen för äldre 
• Bibliotekets roll och inverkan på den äldre generationens hälsa 
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KPR § 37 
 
 
Uppföljning av genomförda trygghetsvandringar 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar om uppföljning av genomförda trygghetsvand-
ringar. Protokoll skrivs och skickas till bl.a. samhällsbyggnadsförvaltningen, polisen och 
andra eventuella ansvariga myndigheter som sedan kan planera åtgärder utifrån de riskfak-
torer som upptäcks. 
Det planerade mötet om grannsamverkan/trygghetssamverkan i Norbo är inställt men nytt 
datum kommer. 
 
Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt Bengt Jo-
hansson, planeringsledare, bjuds in till kommande möte för att återrapportera om vidtagna 
åtgärder utifrån protokoll. 
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KPR § 38 
 
 
Säterbladet 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna har påtalat att Säterbladet inte levereras till alla hushåll vilket in-
nebär att den information som Säters kommun vill förmedla via bladet inte når alla kommu-
ninnevånare.  
 
Ingalill Frank, förvaltningschef, har lyft frågan med Marie Palm, kommunikationschef i Sä-
ters kommun.  
Marie informerar att kommunen inte kan göra något eftersom Säterbladet skickas ut av ett 
privat företag. De privatpersoner som inte får bladet får själva kontakta företaget för att hitta 
en lösning. 
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KPR § 39 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Cirkelverksamheten startas upp nu i höst med exempelvis littera-
turcirkel, berättarcirkel som besöker olika delar i kommunen m.m. 
Övrigt; gymnastik, pensionärsbingo Fågelsången, bad, stavgång 
surströmmingsfest m.m. 

St Skedvi PRO 
Släktforskning, enkel juridik, Skedvigården en gång i veckan, boule, 
medlemsmöte 

St Skedvi SPF 
Potatisfestival, cirkel runt Hans Roslings bok ”Factfulness”, vand-
ringar, sång, resor m.m. 

Gustafs PRO  Boule och handarbete. 

Säter/St Tuna 
SPF  - 

Silvberg PRO Dans, medlemsmöte, trubadur, volontärarbete, budgetmöte, jul-
bord med kryssning, årsmöte m.m. 

SKPF Hösten planeras vecka 40 och man samarbetar gärna med andra 
organisationer. 
Vad som är på gång är; släktforskning, resor, julbord m.m.  

 
 
Gemensam seniormässa har hållits i Säterdalen i augusti. Mässan anordnades i samarbete 
mellan pensionärsorganisationerna. 
______ 
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KPR § 40 
 
 
Kommande möten 
 

Sammanträde Kl. Plats 
Onsdag den 21 november 09.00 Fullmäktigesalen 
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