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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum Rådhuset Säter, kl. 09.00-11.20 

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (Sn) 
Håkan Karlsson (Ks) 
Daniel Ericgörs (Ks) 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Lars Erik Janis (St Skedvi PRO) 
Per-Åke Roslund (St Skedvi SPF) 
Åke Andersson (Gustafs PRO) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
Kenneth Olander (SKPF) 

Ersättare Stieg Eklöf (Säter PRO) 
Eva Morelius (St Skedvi PRO) 

 (St Skedvi SPF)  
Heinz Richard (Säter – St Tuna SPF) 
Margareta Svanberg (Gustafs PRO) 
Ingrid Persson (SKPF) 
Ingbritt Lissdaniels (Silvbergs PRO) 

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen 
Camilla Thommes, verksamhetschef särskilt boende 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef hemtjänsten 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef 

Utses att justera Åke Andersson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 16-31 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Åke Andersson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 16 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser Åke Andersson (Gustafs PRO) till justerare av protokoll 
från dagens sammanträde. 
 
 
______ 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 
Blad 

3 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 17 
 
 
Ny verksamhetschef för hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Ann-Kristin (Anki) Källström, ny verksamhetschef för Hemtjänsten. 
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KPR § 18   Diarienummer: SN2019/0029 
 
 
Vägar i Silvberg 
 
Beslut 
Skrivelsen från Trafikverket skickas till Samhällsbyggnadsnämnden för information och åt-
gärd. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
KPR delges Trafikverkets svar på skrivelse om brister på vägarna i kommundelen Silv-
berg/Ulfshyttan. 
 
Om man har synpunkter på vägar kan man kontakta Trafikverket via tel. 0771-921 921 eller 
anmäla via Trafikverkets webbplats. 
 
Bakgrund 
På begäran från pensionärsorganisationerna lyftes frågan om planeringen för vägunderhållet i 
Silvberg på KPR:s sammanträde den 21 november 2018. 
 
Representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen har närvarat vi KPR:s sammanträden 
och rekommenderat att KPR skriver till ansvariga väghållare med sina synpunkter. 
 
Ordföranden och vice ordföranden har i en skrivelse till Trafikverket påtalat 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 

 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden
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KPR § 19 
 
 
Tematräff 
 
Ärendebeskrivning 
 
Diskussion/information om genomförda tematräffar ”Ung teknik i äldres vardag”: 
Träffar har hållits i Gustafs och i Stora Skedvi med följande innehåll: 

• 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 

 
Sista träffen är i Säter den 8 maj med program: 

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

 
Information om träffarna har publicerats i Säterbladet och på kommunens hemsida. Inform-
ation har även att skickats med brev till de hushåll som inte får Säterbladet. 
 
 
Förslag på ämnen till hösten 
Till hösten planeras en (1) träff och ordförande önskar förslag på innehåll. 
 
Pensionärsorganisationernas förslag på tema: 

• Beredskap – kommunens beredskap vid extraordinär händelse 
• Psykofarmaka – effekter och risker 
• Välfärdsteknologi  
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KPR § 20  Diarienummer: SN2018/0170 
 
 
Redovisning av aktiviteter för boende på särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för Särskilt boende, redovisar för de aktiviteter som an-
ordnas för de boende på kommunens särskilda boenden för äldre. 
 
Bakgrund 
Skrivelser har kommit in till socialnämnden med anledning av att tjänsten som anhörigsam-
ordnare har tagits bort som en åtgärd i arbetet med att komma ned i socialnämndens tillde-
lade budgetram. I skrivelsen anger man att man inte vill att samvaron för de bonde inte ska 
tas bort. 
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KPR § 21 
 
 
Nytt Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om aktuellt läge. 
 
En överklagan har lämnats in till mark- och miljödomstolen men domstolen har meddelat att 
överklagan har avslagits. 
Projektering av byggandet kommer nu att påbörjas av Samhällsbyggnadsnämnden och anbud 
kommer att hämtas in från byggentreprenörer. Planeringen är att det nya särskilda boendet 
ska stå klart under första delen av år 2022. 
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KPR § 22 
 
 
Begäran om protokollsutdrag avseende val till kommunala pensionärsrådet 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren önskar få kopia på beslut från pensionärsorganisationernas årsmöten om 
vilka som är valda som representanter till kommunala pensionärsrådet (KPR). 
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KPR § 23 
 
 
Fritidsbank - ny verksamhet på daglig verksamhet Gärdet 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om Fritidsbanken som kommer att bedrivas av 
daglig verksamhet i Gärdets lokaler. 
 
Fritidsbank 
En Fritidsbank kan liknas vid dagens bibliotek fast med innehåller istället sport- och fritidsar-
tiklar. Utlåningstiden är satt till 14 dagar och vem som helst har rätt att låna utrustningen. 

Grundkonceptet till en Fritidsbank bygger på tre viktiga delar: 
• Alla får låna 
• Allt är gratis 
• Fokus på miljö 

De allra flesta artiklarna som finns i en Fritidsbank är skänkta. 
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KPR § 24 
 
 
Socialnämndens budget 2020–2023 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om Socialnämndens budgetförslag 2020–2023. 
 
Enligt den preliminära budgetramen som tilldelats Socialnämnden av Kommunfullmäktige 
finns behov av att vidta åtgärder som ger en besparing på ca 5,2 milj. kr. 
Som en av flera åtgärder kommer socialförvaltningen bl.a. att arbeta med åtgärder för att 
minska sjukskrivningar och med personalplanering. Vidare kommer vissa behov av utökade 
resurser inom verksamheten inte att tillgodoses. Som exempel kan nämnas utökning av tjäns-
ter. 
 
Kommunfullmäktige kommer att fastställa den slutliga budgeten för 2020–2023 den 13 juni  
i år. 
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KPR § 25 
 
 
Rabattsystem inom kommunens verksamheter  
 
Beslut 
Frågan om rabattsystem på kommunens anläggningar skickas till kommunstyrelsen för be-
redning till kommunfullmäktige. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna önskar att rabattsystem införs på kommunens anläggningar,  
exempelvis:  

• Skönvikshallen – träning och bad 
• varmvattenbassängen 

 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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KPR § 26 
 
 
Bidrag till pensionärsföreningar 
 
Beslut 

1. Ärendet skickas till socialnämnden för handläggning. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att teckna nya volontärsuppdrag. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna lyfter frågan om storleken på bidrag till pensionärsorganisation-
erna och möjlighet till indexering för årlig uppräkning. 
 
Nuvarande ersättning är sedan 2013: 

• 125 kr/medlem för de pensionärsorganisationer som har volontärsavtal. 
• 30 kr/medlem för de pensionärsorganisationer som är utan volontärsavtal. 

 
 
Delges 
Socialnämnden 
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KPR § 27 
 
 
Externa frukostvärdar/värdinnor på särskilt boende för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank lyfter frågan om frukostvärdar/värdinnor på särskilt boende för äldre. 
 
Frågan ställs om det finns intresse bland pensionärsorganisationer/volontärer/föreningar att 
vara frukostvärd/frukostvärdinna på Särskilt boende. 
Uppdraget kommer att vara avlönat. 
Syftet är att skapa känslan av hotellfrukost för de boende. 
 
Synpunkter 
Pensionärsorganisationerna önskar en uppdragsbeskrivning samt en beskrivning av omfatt-
ningen innan de kan ta ställning i frågan. 
 
 
Delges 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
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Sn § 28 
 
 
Bo-råd 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna lyfter frågan om bo-rådens funktion. 
De upplever att bo-råden inte fungerar optimalt. Det kommer exempelvis inga kallelser. 
 
Camilla Thommes, verksamhetschef för särskilt boende, informerar att frågan har diskuterats 
på möte med enhetscheferna för särskilda boendena. Nya chefer är på plats och till hösten 
ska rutinerna runt bo-råd fungera. 
 
SPF Stora Skedvi önskar att användandet av medel från Lisa Wilanders testamentsgåva till 
Skedvigården ska redovisas på Skedvigårdens bo-råd. 
 
 
Delges 
Verksamhetschef för särskilt boende 
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Sn § 29 
 
 
Biblioteksprojekt riktat mot äldre 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet i bibliotekets ledning för att främja gemenskap och motverka ensamhet och isole-
ring, tar slut till sommaren.  
Pensionärsorganisationerna undrar vad som händer med den verksamhet som har byggts 
upp av Lillan Magnusson, projektsamordnare. 
 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare informerar: 
Anette Stengård, förvaltningschef kulturförvaltningen har meddelat att verksamheten kom-
mer att fortsätta i någon form. Anette kommer till KPR den 11 september och redovisar hur 
arbetet fortsätter. 
 
Bakgrund 
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. 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 
Blad 

16 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 30 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Motionsaktiviteter som boule ökar under sommarhalvåret däremot 
minskar inomhusaktiviteter som bingo. Om man vill kan motionsak-
tiviteter mer än 20 minuter registreras på ett friskvårdskort. 
Andra aktiviteter är berättarcirklar, resor, stavgång, studiecirklar som 
Sveriges historia, m.m. Programblad för hösten går ut till medlem-
mar i dag.  
 

St Skedvi PRO 
Årsmöte, styrelsemöte, boule, konstsömnad, vårfest, volontärarbete 
Skedvigården, motion med friskvårdskort, mannekänguppvisning, 
grillfest och sommarfest m.m. 

St Skedvi SPF 
Månadsmöten, byavandringar med guider, kurser med olika teman 
som Nils Holgersson, resor bl.a. annat i samverkan med PRO 
Skedvi, gammaldags hantverk, m.m. 

Gustafs PRO  Boule, årsmöte, medlemsmöte, bygge av vikingabåt i Torsång, tips-
promenad, eventuellt aktiviteter med rörelseträning, m.m. 

Säter/St Tuna 
SPF  

Höstens program är under arbete, vandringar, resor, föredrag, kur-
ser om juridik. 
Föreningen har inga egna lokaler vilket upplevs som negativt. 

Silvberg PRO Boule, grillning, volontärarbete, fiske, hemlig resa, kurs ”må bättre” 
till hösten, m.m. 

SKPF Månadsmöten, planering för sommarresor pågår som exempelvis 
Ingmarsspelen, m.m. Funderar på släktforskning till hösten. 

 
______ 
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KPR § 31 
 
 
Kommande möten 2019 
 
Sammanträde - onsdagar Kl. Plats 
den 11 september 09.00 Fullmäktigesalen 

den 13 november 09.00 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
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