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KPR § 41
Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet utser
gens sammanträde.

(SKPF) till justerare av protokoll från da-

______
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KPR § 42

Upphandling avseende kommande snöröjning
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna informerar Richard Lennius, planeringsledare
Gatuenheten, om årets snöröjning.
Ansvar snöröjning
En s.k. funktionsupphandling har genomförts och uppdraget om snöröjning har gått till Maserfrakt. Exempel på funktionskrav är exempelvis kravet på ett snödjup på 3 cm för att
snöröjningen ska inledas på gång- och cykelvägar. För snöröjning inom bostadsområden är
kravet ett snödjup på 7 cm. I avtalet är böter vid felröjning borttaget och i stället har man
krav att uppdragstagaren får åka ut och rätta till.
Kundtjänsten avseende snöröjning i kommunen kommer att ligga hos Maserfrakt. Information om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Kommunen kommer att ha en
mer en kontrollerande funktion så att kraven uppfylls.
När det gäller snöröjningen vid exempelvis Säterbostäders och skolornas ytor så ligger uppdraget hos en annan entreprenör. Här ligger ansvaret för snöröjning hos Säterbostäder.
När det gäller vägar på vilka hemtjänsten åker till och från omsorgstagare, är snöröjningen
oftast Trafikverkets ansvar. Det kan även vara enskilda vägar och då ligger ansvaret hos vägföreningen.
I en krissituation har kommunen en liten resurs att ändå hjälpa till.
Prioritering
Pensionärsorganisationerna önskar även veta hur prioriteringen ser ut med tanke på gångvägar och framkomligheten för hemtjänsten.
Richard informerar att busslingor och gång och cykel-vägar alltid har första prioritering. Här
ligger villkoret för snöröjning på 3 cm snödjup.
Snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder
Snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder, sköter kommunen i
egen regi. Kommunen har tre egna maskiner samt personal för uppdraget. Enligt beslut i
kommunfullmäktige har kommunen 48 timmar på sig att utföra uppdraget.
Ansökan sker hos gatuenheten och man ska kunna påvisa att man har nedsatt rörelseförmåga
eller annat funktionshinder som hindrar att man kan utföra snöskottning. Ingen åldersgräns
finns utan det är utifrån behov.
Felanmälan
Felanmälan kan ske via formulär på hemsidan: https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/infracontrol/
Man kan också ladda ner en app till mobiltelefon och göra felanmälan via den. Appen heter
”Felanmälan Säters kommun”
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KPR § 43

Bytespunkt Säter
Bordläggning
Ärendet bordläggs och lyfts vid nästa möte den 13 februari.
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna har Mikael Spjut, gatuchef, bjudits in för att informera om Bytespunkt Säter. Mikael har dock förhinder att delta på dagens sammanträde.
Historik
Ärendet har lyfts av pensionärsorganisationerna ett antal gånger och senaste informationen
gavs på KPR:s sammanträde 2015-12-02 då Abbe Ronsten, dåvarande kommunalråd, informerade:
• Trafikverket har meddelat att ingen ytterligare workshop är nödvändig eftersom de
har tillräckligt med underlag.
• Trafikverket jobbar vidare och pengar finns för att lägga om spåren och rusta perrongen.
• Kommunen har anställt en person på konsultbasis för att jobba med trafikfrågor.
• Arbetsnamnet ”Resecentrum” är utbytt mot ”Bytespunkt”. Det kommer att omfatta
båda sidor av riksvägen, både tåg- och busskommunikation och inte handla om nya
byggnader för ett center.
• Tiden från beslut hos Trafikverket till genomförande kan bli en längre period bl.a.
beroende på hur man kan lösa finansieringen.
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KPR § 44

Vägar i Silvberg
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna har Mikael Spjut, gatuchef, bjudits in för att informera om hur planeringen för vägunderhållet i Silvberg ser ut.
Mikael har förhinder att delta på mötet men meddelar via mail att väghållningen ligger i regel
under Trafikverkets ansvar. Det finns även en del enskilda vägar och då ligger ansvaret hos
vägföreningen.
Richard Lennius, planeringsledare Gatuenheten, informerar att kommunen har möjlighet att
påverka genom att framföra enskilda önskemål till ansvariga väghållare.
På kommunens hemsidan finns listor på ansvariga väghållare:
https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/trafik-och-gator/snoskottning/snorojning/
Ordföranden föreslår att han och vice ordföranden skriver ett brev till ansvarig väghållare
och påtalar vägarnas dåliga skick avseende följande vägar/sträckor:
• Miljonvägen från Smedjebacksvägen till Norbo
• från Smedjebacksvägen till Grängshammar
• från Grängshammar till Skenshyttan
• från Grängshammar till Norbo
• samt vägen från Skärsjö till Grängshammar
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Utdragsbestyrkande
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KPR § 45

Uppföljning av genomförda trygghetsvandringar
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna kommer Bengt Johansson, planeringsledare Park
och informerar om samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar runt om i kommunen.
Beng informerar att man kontinuerligt arbetar med åtgärder utifrån vad som framkommit vid
trygghetsvandringarna. Exempelvis så ska man inför nästa år se över tunnelpassage till Åsen
genom att bl.a. förbättra belysningen i tunneln. Om det slår väl ut ska man även se över övriga passager. Andra åtgärd är exempelvis att upprättat bilspärrar på gång och cykelvägar i
Gustafs, att utföra röjningsarbete för att hålla sly borta m.m.
Vägbelysning
Pensionärsorganisationerna lyfter frågan om vägbelysning. Exempelvis så finns inga gatulysen i Norbo finnmark.
Richard Lennius, planeringsledare Gatuenheten, informerar att man håller på att se över var i
kommunen det ska finans belysning. Fokus ligger fram för allt på busshållplatser, farliga
övergångar, cykel- och gångvägar o.s.v. Alla ansvariga parter, som ex fastighetsägare, kommer att involveras i arbetet.
Riktlinjer och policys ska tas fram som omfattar hela kommunen så att rätt belysning finns
på rätt ställe. Framtagna policys ska sedan fastställas på politisk nivå.
Bakgrund
På KPR:s sammanträde den 26 september informerade Sune Hemmingsson, ordförande, om
uppföljning av genomförda trygghetsvandringar. Protokoll skrivs och skickas till bl.a. samhällsbyggnadsförvaltningen, polisen och andra eventuella ansvariga myndigheter som sedan
kan planera åtgärder utifrån de riskfaktorer som upptäcks.
På KPR:s sammanträde den 26 september beslutades att Andreas Mossberg, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt Bengt Johansson, planeringsledare, bjuds in till
kommande möte för att återrapportera om vidtagna åtgärder utifrån protokoll.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

2018-11-21

Sammanträdesdatum

Blad

7

KPR § 46

Parkeringstillstånd
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna informerar Cecilia Romlin, trafiksamordnare, om
parkeringstillstånd.
Parkeringstillstånd
• Parkeringstillstånd gäller både om man kör själv eller åker med någon annan. Det är
den som fått tillståndet som får använda det.
• Parkeringstillstånd gäller i längst 5 år.
• Kommunen tar inte ut någon kostnad för parkeringstillståndet. Den som söker får
dock själv stå för kostnaden för eventuellt läkarintyg.
Blankett för ansökan om parkeringstillstånd finns på kommunens hemsida:
https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/trafik-och-gator/parkeringstillstand/
Det är Cecilia som handlägger ärenden om parkeringstillstånd och handläggningstiden är
ca 3 veckor. Under semesterperioder kan det dock ta längre tid.
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KPR § 47

Kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
På begäran från pensionärsorganisationerna informerar Cecilia Romlin, trafiksamordnare, om
kollektivtrafik.
•
•
•

Justerande signaturer

Det är Dalatrafik som ansvarar för busstrafiken. Busslinjerna är planerade så att det
ska vara möjligt att ta sig från A till B med nästkommande buss. Om det inte fungerar ska den som blir drabbad höra av sig till Cecilia så lyfter hon frågan vidare.
Kompletteringstrafiken ingår numer i beställningstrafik.
Alla har numer rätt att åka med bussar avsedda för skoltrafik.
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KPR § 48

Nytt särskilt boende
Ärendebeskrivning
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef informerar om nuläget.
Detaljplan, bestående av plankarta och planbeskrivning har antagits av kommunfullmäktige
den 15 november i år.
Vidare har kommunfullmäktige:
1. godkänt programhandlingen inklusive funktionshandling för särskilt boende om 70
platser.
2. uppdragit till Pär Jerfström, kommundirektör, att utifrån godkänd programhandling
och funktionshandling genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag.
3. uppdragit till Pär Jerfström, kommundirektör att 2019 utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser. Detta ska presenteras för kommunstyrelsen i mars 2019.
Arbetet med nytt särskilt boende ligger något efter tidplanen och man tror att bygget ska vara
klart år 2021.
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KPR § 49

Sent/ej avbokade besök av hemtjänsten
Ärendebeskrivning
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar att socialnämnden har beslutat om avgift för ej avbokade besök av hemtjänsten enligt följande:
• Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.
• Avgiften ska inte ingå i maxtaxan.
• Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av
vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin tur
kontaktar planerare, eller av närstående.
Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare
debiteras ej.
• Socialnämnden föreslår att avgiften ska införas fr.o.m. 2019-03-01.
Ärendet kommer att gå vidare till kommunfullmäktige för fastställande av förslaget.
Bakgrund
Socialförvaltningen har följt upp avbokade hemtjänstbesök som avbokas för sent eller inte
alls, s.k. ”bomkörningar”. Det gäller besök som inte avbokas minst 24 timmar innan besöket. Uppföljningen avser perioden juni-augusti i år. Socialnämnden har gett förvaltningen
uppdraget att titta på om kommunen ska ta ut en avgift 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 Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
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KPR § 50

Socialnämndens budget 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2018-11-08 beslutat om sparåtgärder för att komma ned i den tilldelade
budgetramen från kommunfullmäktige:
1. Fixartjänsten samt anhörigsamordnaren avvecklas för att komma ner i ram
inför budget 2019, vilket innebär en besparing på 767 000 kr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att i övrigt genomföra en generell besparing på
135 000 kr.
Bakgrund
Socialnämnden behöver vidta åtgärder för att komma ned i den budgetram för 2019 som
kommunfullmäktige har tilldelat.
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KPR § 51

51Tematräff/befolkningsträff hösten 2018 och våren 2019
Träff hösten 2018
En tematräff om säkerhet i vardagen har genomförts onsdagen den 10 oktober på Coriandergården. Det var ca 30 besökare på föreläsningen.

Förslag till tematräff våren 2019
Ett förslag har kommit in från Lillan Magnusson, projektsamordnare för projektet Stärka
biblioteket, om ”Ung teknik i äldres vardag”, se bilaga.
Pensionärsorganisationerna tillstyrker förslaget till tema och föreslår att denna tematräff ska
hållas vid tre olika tillfällen fördelat på de tre olika kommundelarna, ex. Coriandergården i
Säter, Församlingsgården i Gustafs och Sockenstugan i Stora Skedvi. Det krävs att lokalerna
har teknik som möjliggör temat.
Förslag är att träffarna sker inom en två-veckorsperiod under april månad:
• 24 april Gustafs
• 25 april Stora Skedvi
• 8 maj i Säter
Förutom förslag från Lillan vill pensionärsorganisationerna även lära sig att använda sig av
tjänster på 1177.
Bilaga
Beskrivning av förslag om ”Ung teknik i äldres vardag”
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KPR § 52

Sammanträdesdatum 2019
Ärendebeskrivning
Förslag på beredningsdatum och sammanträdesdagar för KPR 2019:
Beredning – torsdagar

Kl.

Sammanträde - onsdagar

Kl.

Plats

den 31 januari

14.15

den 13 februari

09.00

den 25 april

14.15

den 8 maj

09.00

den 29 augusti
den 31 oktober

14.15
14.15

den 11 september
den 13 november

09.00
09.00

Kommunstyrelsens
sammanträdesrum
Kommunstyrelsens
sammanträdesrum
Fullmäktigesalen

(möte med ordförande, vice
ordförande, verksamhetschef och sekreterare för diskussion om kallelsens innehåll)
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KPR § 53

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

St Skedvi SPF

Säter/St Tuna SPF

Silvberg PRO
SKPF

Utbildning i hjärt- lungräddning, utbildning i datakunskap, julmarknad, boule, dans, snickeri m.m.
Kurs i juridik, boule, bingo, väntjänst på Skedvigården, julbord,
medlemsmöte, teaterresa, julmarknad, vattengymnastik 2 grupper
Organisationsöversyn, träff om teknik vid hörselnedsättning, julbord, kurs om Selma Lagerlöf, frågan om bostäder i sockenstugan
Redogöraren gör reklam för invigning av nya sockenkontoret den 1
december
Skrivarverkstad – minnas och bevara, familjejuridik, sömnad, släktforskning, yoga, vattengymnastik, pubafton, studiebesök hos nunnor, jul vid Lövstabruk, m.m.
Julbordsresa/julbord, dans, vattengymnastik, medlemsmöten, volontärmöten, budgetmöte, boule m.m.
Julbord, resa till julmarknad Avesta, möten, middag på Haket m.m.

______

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

