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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fullmäktigesalen Rådhuset Säter, kl. 09.00-12.00  

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (Sn) 
Johan Fredriksson (Sn) 
Daniel Ericgörs (Ks) 

 (Säters PRO) 
 (St Skedvi PRO)  

 (St Skedvi SPF) 
 (Gustafs PRO) 

 (Säter – St Tuna SPF) 
 (Silvbergs PRO) 

 (SKPF) 
 

Ersättare Hans Johansson (Ks) 
 (Säter PRO) 

 (St Skedvi PRO) 
 (Silvbergs PRO) 

 (SKPF) 

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen 
Katarina Kobosko, planarkitekt, § 2 
Richard Lennius, planeringsledare Gatuenheten, § 3 
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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  Säter – St Tuna SPF, till justerare av proto-
koll från dagens sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 2  
 
 
Bytespunkt/resecentrum Säter 
 
Ärendebeskrivning 
På begäran från pensionärsorganisationerna kommer Katarina Kobosko, planarkitekt och 
informerar om resecentrum Säter. 
 
Trafikverket har beslutat att under 2021 göra ett dubbelspår på järnvägen genom Säters cent-
rum. Till följd av detta har Säters kommun via Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett 
planprogram för hur genomfarten samt centrum i Säter kan se ut. 
Katarina går igenom planprogrammet som har varit tillgängligt för allmänheten att lämna 
synpunkter om fram t.o.m. 7 februari 2019. 
 
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, infor-
merade i frågan. 
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KPR § 3 
 
 
Snöröjning  
 
Ärendebeskrivning 
Richard Lennius, planeringsledare Gatuenheten, informerar att en s.k. funktionsupphandling 
har genomförts och uppdraget om snöröjning har gått till Maserfrakt. Om det finns syn-
punkter på snöröjningen ska man vända sig till Maserfrakts kundtjänst. 

Avtalet är låst på 2 år. Efter den tiden kommer Säters kommun att göra en utvärdering. Efter 
utvärderingen avgörs om avtalet ska fortsätta eller om en ny upphandling ska inledas. 

• Snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder, s.k. behov-
sanpassad snöröjning, sköter kommunen i egen regi. 

• Busslingor och gång och cykel-vägar har alltid första prioritering. Det kan leda till att 
vissa gator plogas mer sällan. 

• När det gäller vägar, på vilka hemtjänsten åker till och från omsorgstagare, är snöröj-
ningen oftast Trafikverkets ansvar. Det kan även vara enskilda vägar och då ligger 
ansvaret hos vägföreningen.  

 
Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna påtalar problem i Silvberg vid snöröjning. Soptunnorna blir 
knuffade. Ett annat problem som påtalas är snöröjningen inne i stan, där trottoaren inte är 
skottade så att man kan ta sig förbi gångfartsskyltarna utan att kliva ut i vägen. 
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KPR § 4 
 
 
Vägar i Silvberg 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingson, ordförande KPR och  vice ordförande KPR delger 
sitt brev till Trafikverket med önskemål att vägstandarden på följande vägar förbättras: 

• ”Miljonvägen” från Smedjebacksvägen till Norbo 
• Vägen från Smedjebacksvägen till Grängshammar 
• Vägen från Grängshammar till Skenshyttan  
• Vägen från Grängshammar till Norbo 
• Vägen från Skärsjö till Grängshammar 

 
Bakgrund 
På begäran från pensionärsorganisationerna lyftes frågan om planeringen för vägunderhållet i 
Silvberg på KPR:s sammanträde den 21 november 2018. 
Mikael Spjut, gatuchef, har via mail meddelat att väghållningen i regel ligger under Trafikver-
kets ansvar. Det finns även en del enskilda vägar och då ligger ansvaret hos vägföreningen. 
 
Richard Lennius, planeringsledare Gatuenheten, informerade på sammanträdet att kommu-
nen 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 föreslog 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 
• Vägen från Smedjebacksvägen till Grängshammar 
• Vägen från Grängshammar till Skenshyttan  
• Vägen från Grängshammar till Norbo 
• Vägen från Skärsjö till Grängshammar 
   

  

https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/trafik-och-gator/snoskottning/snorojning/
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KPR § 5 
 
 
Nya rutiner för sophämtning – hur informeras kommunmedborgare? 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig och Marit Rudman, avfallscoach, infor-
merar om nya rutiner för sophämtning i Säters kommun. 
Från och med 1 januari 2019 är det Borlänge Energi som står för sophämtningen i Säters 
kommun. Inför uppdraget har Borlänge Energi optimerat turerna vilket har gjort att vissa 
delar av kommunen har fått andra hämtningstillfällen. 
 
Inledningsvis har information gått ut till alla hushåll samt publicerats på hemsidan och i Sä-
terbladet. Vid tillfället för första publiceringen var de nya turerna inte klara. Senare har in-
formation publicerats i Annonsbladet och då med planerade turer och dagar. Det exemplaret 
av Annonsbladet har även gått ut i Borlänge. 
 
När taxan för sophämtning är fastställd i kommunfullmäktige kommer information att 
skickas ut till alla hushåll om vilka val man har att göra avseende ex. kompostering. 
 
Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna undrar hur kommunen säkerställer att informationen om änd-
rade dagar för sophämtning når ut till alla nu när det inte längre skickas ut almanackor med 
informationen. 
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KPR § 6 
 
 
Befolkningsträff 
 
Ärendebeskrivning 
Lillan Magnusson, Projektsamordnare – Stärka biblioteket, informerar om pågående plane-
ring för befolkningsträffar under våren. 
 
Lillan har tillsammans med Malin Lilja Altörn, enhetschef fritidsenheten, tagit fram förslag 
till träffarna i temat ”Ung teknik i äldres vardag”: 

För Gustafs och Stora Skedvi planeras samma program exempelvis: 
• Internetabonnemang 
• Presentation av Senior Net:s verksamhet 
• Johan Dahlin, konsumentvägledare informerar om ex bank-ID och säkerhet på nätet 
• Information från 2047 – Science Center 
• Exempel på digital järngympa 

Datum: i Gustafs, den 10 april och i Stora Skedvi den 11 april 
 
 
Finalen blir i Säter med program som: 

• 1177 (vårdguiden) och deras tjänster 
• Besök från Region Dalarna Hjälpmedel – hjälpmedel enligt välfärdsteknik 

Datum: den 8 maj 
 
 
Information om träffarna kommer att publiceras i Säterbladet och på kommunens hemsida. 
Information kommer även att skickas med brev till de hushåll som inte får Säterbladet. 
 
 
Bakgrund 
Vid KPR:s sammanträde den 21 november 2018 redogjorde Lillan förslag till innehåll på 
kommande befolkningsträff om ”Ung teknik i äldres vardag”. 
Pensionärsorganisationerna föreslog då att träffar i temat ska hållas i varje kommundel. 
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KPR § 7 
 
 
Ny verksamhetschef för hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 

Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen, informerar att förvaltningen till följd av 
arbetsbelastningen har beslutat att ansvaret för Äldreomsorgen ska delas så att verksamhet-
erna särskilt boende och hemtjänst har vardera verksamhetschef.  

Camilla Thommes, som i dag är verksamhetschef för äldreomsorgen, kommer att vara verk-
samhetschef för särskilt boende. 
Ann-Kristin (Anki) Källström, kommer att tillträda tjänsten som verksamhetschef för hem-
tjänsten den 1 april 2019. 
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KPR § 8 
 
 
Nytt Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar att mark- och miljödomstolen be-
handlar en överklagan avseende tiden för verkställighet av det särskilda boendet. Förhopp-
ningsvis kommer ett beslut från instansen till sommaren.  

Under tiden tittar verksamheten, tillsammans med arkitekten, på olika alternativ för att 
minska på ytor utan att det inverkar på lägenheternas storlek. Detta för att se om man kan 
påverka avståndet till närliggande byggnader, den slutliga kostnaden samt om man kan fri-
göra utomhusytor för att exempelvis underlätta för transporter. 
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KPR § 9  Diarienummer: SN2018/0170 
    SN2019/0019 
 
 
Synpunkter avseende borttagna tjänsterna om anhörigstöd och fixartjänst 
 
Ärendebeskrivning 
SPF och PRO Stora Skedvi har i en skrivelse till Socialnämnden i Säters kommun betonat att 
kommunen måste säkerställa att bemanningen för tjänsterna anhörigsamordnare och fixar-
tjänsten säkerställs även om de statliga stimulansmedlen inte finns att tillgå. 
 
Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen, informerar om de besparingskrav som 
gjorde att socialnämnden beslutade att ta bort de tjänster som socialnämnden inte behövde 
ha i sin verksamhet enligt lag, anhörigsamordnare och fixartjänst 
 
Aktiviteter för boende på särskilt boende 
Redan i dag sker aktiviteter för de boende på särskilt boende som anordnas av den befintliga 
personalen i det dagliga arbetet. Enhetschefer har haft möte där de planerat vilken samvaro 
och vilka aktiviteter som ska ske. 
Dessutom så anordnas aktiviteter på de särskilda boendena via pensionärsorganisationer och 
väntjänst med vilka kommunen har skrivit volontäravtal. 
 
Aktiviteter för äldre i kommunen 
Lillan Magnusson, Projektsamordnare – Stärka biblioteket, har fått i uppdrag att titta på vilka 
träffpunkter som finns för äldre i kommunen. Kartläggningen ska vara klar senast den 31 juli 
2019. 
 
Anhörigstöd 
När det gäller att stötta de anhöriga så har efterfrågan från anhöriga varit låg förutom från 
anhöriga till personer med demenssjukdom. Dessa anhöriga har kommunens demenssjuk-
sköterska, Catarina Lind, sedan tidigare kontakt med. 
 
Lena Palmborn, enhetschef verksamheten för Funktionsnedsättning informerar att enligt lag 
ska kommunen ge stöd till anhöriga men det behöver inte finnas en anhörigtjänst. Inom soci-
alförvaltningen finns i dag personal som kan hjälpa den anhöriga att komma i kontakt med 
rätt person, beroende på vilket stöd som behövs. Som ett första steg kan den anhöriga kon-
takta kommunens biståndshandläggare så kan de lotsa personen rätt. 
 
Fixartjänst 
Lena Palmborn informerar att personer som fått beslut om daglig sysselsättning kommer att 
ta över arbetsuppgifterna att utföra fixartjänster. Tjänsterna kommer även fortsättningsvis att 
vara kostnadsfria. 
Gruppen kommer att benämnas Hemfixarna. 
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KPR § 10 
 
 
Bo-råden 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar att bo-råden kommer att 
genomföras två gånger per år; april och oktober. 
Tyvärr så hölls inte alla bo-råd under hösten till följd av chefs-byten men nu kommer ruti-
nerna att återupptas. 
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KPR § 11 
 
 
 
Särskilt boende/seniorboende Stora Skedvi 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussioner förs i vad skillnaden är mellan seniorboendet och det särskilda boendet i Stora 
Skedvi. 

• Skedvigården är ett särskilt boende där den boende efter ansökan har fått beslut 
om att få bo och få omvårdnad i ett särskilt boende. På ett särskilt boende finns ge-
mensamma utrymmen som ex. matsal. 
Det särskilda boendet har en enhetschef på plats. 

• På Seniorboendet bor personer som hyr egna lägenheter av Säterbostäder. Om de 
som bor i lägenheterna har någon insats från kommunen har de ansökt om och bli-
vit beviljade insatser i form av hemtjänstbesök. Inga gemensamma utrymmen finns 
eftersom det är ett hyreshus med egna lägenheter. 
Enhetschefen för hemtjänsten har sitt kontor inne i Säter på Peter Cruses väg. 
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KPR § 12 
 
 
Påverkan på trygghetslarm till följd av driftstörningar i mobilnätet  
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om driftstörningar i mobilnätet som 
har gjort att trygghetslarm i det egna boendet samt larmen på särskilda boendena Enbacka-
gården och Fågelsången inte har fungerat. 
 
Enligt avtal ska det finnas s.k. roaming-kort i utrustningen som gör att när ett mobilt nät lig-
ger nere så ska. utrustningen per automatik gå över till ett mobilt nätverks som är aktivt. 
Detta har enligt leverantören av utrustningen inte fungerat. 
 
Socialförvaltningen kommer att skriva en avvikelserapport över händelsen.  
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KPR § 13 
 
 
Trygghetskameror  
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef informerar om användandet av trygghetskameror i 
Säters kommun. 
 
De kameror som upphandlades gemensamt av Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har inte 
fungerade med vårt verksamhetssystem. Detta är nu löst och under våren/försommaren 
kommer socialförvaltningen att kunna erbjuda trygghetskameror som alternativ till personliga 
besök ex. under nattetid både i ordinärt och på särskilt boende. 
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KPR § 14 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Cirkelverksamhet om tex dataservicegrupp, biblioteket, stavgång, 
bingo, boule m.m.  
Motionsaktiviteterna ökar vilket är positivt. 

St Skedvi PRO 
Volontärarbete, årsmöte, dans, jurist som talat om framtidfullmakt, 
boule, strömmingsfiske, friluftsdag, tipspromenad m.m. 

St Skedvi SPF 
Boule, bingo, vattengymnastik, volontärarbete, medlems/årsmöten, 
vårfest, teaterresa, kurs om telefon och läsplattor m.m. 

Gustafs PRO  Bingo, underhållning, bygge av vikingabåt, trivselkväll, årsmöte, flick-
ornas eftermiddag, boule, tipspromenader m.m. 

Säter/St Tuna 
SPF  

Årsmöte med filmvisning, skidåkning, seniorshopen kommer, matlag-
ning, byvandring, påskfest med underhållning, olika kurser m.m. 

Silvberg PRO Planering av resor, månadsträffar m.m. Planering pågår. 

SKPF Golftävling, olika studiebesök, vandringar, medicinsk yoga, släkt-
forskning, pubafton, line-dance m.m. 

 
______ 
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KPR § 15 
 
 
Kommande möten 2019 
 
Sammanträde - onsdagar Kl. Plats 
den 8 maj 09.00 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

den 11 september 09.00 Fullmäktigesalen 

den 13 november 09.00 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

 
 


	Val av justerare
	Bytespunkt/resecentrum Säter
	Snöröjning
	Vägar i Silvberg
	Nya rutiner för sophämtning – hur informeras kommunmedborgare?
	Befolkningsträff
	Ny verksamhetschef för hemtjänsten
	Nytt Särskilt boende
	Synpunkter avseende borttagna tjänsterna om anhörigstöd och fixartjänst
	Bo-råden
	Särskilt boende/seniorboende Stora Skedvi
	Påverkan på trygghetslarm till följd av driftstörningar i mobilnätet
	Trygghetskameror
	Aktuell information från pensionärsorganisationerna
	Kommande möten 2019



