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 Utdragsbestyrkande 

 

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

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (C) - Socialnämnden 
Hans-Göran Steneryd (S) - Socialnämnden 
Håkan Karlsson (S) – Kommunstyrelsen, §§ 37-46 
Daniel Ericgörs (KD) - Kommunstyrelsen 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Lars-Erik Janis (PRO Stora Skedvi) 
Agneta Alm (Säter – St Tuna SPF) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
 

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

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Ingalill Frank, förvaltningschef 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef hemtjänsten 
Anette Stengård, förvaltningschef Kulturförvaltningen, § 33 
Marie Palm, kommunikationschef, § 41 

Utses att justera Lars-Erik Janis 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 32–46 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Lars-Erik Janis  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 32 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser Lars-Erik Janis (PRO Stora Skedvi) till justerare av proto-
koll från dagens sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 33 
 
 
Biblioteksprojekt riktat mot äldre 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet i bibliotekets ledning för att främja gemenskap och motverka ensamhet och isole-
ring, tar slut till sommaren.  

Anette Stengård, förvaltningschef kultur, informerar om vad som händer med den verksam-
het som har byggts upp av Lillan Magnusson, projektsamordnare. 
 
Information 
Biblioteksverksamheten kommer att fortsätta arbetet med att stötta äldre i användandet av 
digitala verktyg. Det kommer att ske via DigidelCcenter som ska finnas i varje biblioteksfilial. 
DigidelCenter; en plats dit medborgarna kan komma och få hjälp med digital samhällsservice 
och lära sig hur man kan använda olika digitala tjänster. 
Verksamheten finansieras delvis via statliga medel, vilket innebär att det kan finnas mer per-
sonal på plats för att hjälpa äldre med digitala frågor. Annonsering kommer att ske i Annons-
bladet när verksamheten kommer i gång. 
 
Samverkan 
Biblioteksverksamheten vill gärna samarbeta med pensionärsorganisationerna för att se vilka 
behov av aktiviteter riktade mot äldre som finns. 
 
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. 
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KPR § 34 
 
 
Patientråd 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna har ställt frågan om hur patientråden fungerar nu när Lands-
tinget Dalarna har övergått till Region Dalarna. 
 
Frågans beredning 
Frågan har lyfts på kommunens samverkansberedning med Region Dalarna och Susanne 
Berger, representant för oppositionen, har svarat att det finns inget uppdrag av nya majorite-
ten i Region Dalarna att inrätta patientråd. Det är varje lokal vårdcentrals val att inrätta even-
tuella patientråd. Lena Karlsson, områdessamordnare Region Dalarna, tar tagit med sig frå-
gan till verksamhetschef Anna Lassbo, Säters vårdcentral. 
 
Vidareberedning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar att Anna Lassbo inte är intresserad att införa 
patientråd. 
Pensionärsorganisationernas önskar att det ska finnas patientråd i Säter och Sune kommer att 
lyfta frågan på nästa politiska samverkan med landstinget (Polsam). 
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KPR § 35 
 
 
Politisk samverkan mellan Säters kommun och Region Dalarna (Polsam) 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om hur den nya samverkansformen mellan Säters 
kommun och Region Dalarna kommer att se ut. 
 
Tidigare hette samverkansformen ”Samverkansberedning” med politisk representation från 
landstingets Södra Hälso o sjukvårdsberedning samt från Socialnämnden i Säters kommun. 
Från båda sidor deltog även tjänstemän från olika verksamheter. Säters kommun represente-
rades främst av tjänstemän från socialförvaltningen. 
 
Samverkan kommer nu att ske i ett politiskt samverkansforum kallat Polsam. På samverkan 
kommer frågor av lokal karaktär att lyftas och kan exempelvis handla om kollektivfrågor, 
sjukvårdsfrågor m.m. 
Ordförandeskapet kommer inledningsvis att ligga hos kommunen med kommunalrådet Mats 
Nilsson som ordförande. Övriga representanter från politiken är Sune Hemmingsson, ordfö-
rande socialnämnden. På tjänstemannanivå kommer Malin Karhu Birgersson, kommundirek-
tör att delta. 
Regionens representanter kommer politiskt att bestå av Crister Carlsson, regionråd och Su-
sanne Berger, oppositionen. På tjänstemannanivå kommer Lena Karlsson, områdessamord-
nare att delta. 
Beroende på frågans karaktär kommer tjänstemän från båda sidor att bjudas in vid behov. 
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KPR § 36 
 
 
Bidrag till pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
KPR beslutade 2019-05-08 att till Socialnämnden i Säters kommun skicka frågan om höjt 
bidrag till pensionärsorganisationerna. 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar om hur frågan kommer att handläggas. 
Socialnämnden kommer att behandla frågan och även ta med i beräkningen en inflationsupp-
räkning. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har under många år tecknat volontäravtal med dem pensionärsorganisat-
ioner som vill och har möjlighet. I volontäruppdraget ingår att genomföra aktiviteter riktade 
både till de egna medlemmarna och till innevånare i Säters kommun som inte är medlem i 
den egna eller någon annan organisation. En del av aktiviteterna ska ha karaktären av social 
samvaro för pensionärer i det egna boendet eller på något av kommunens särskilda boenden. 
Volontärsuppdragen är ett komplement och inskränker inte på kommunens basansvar. 
 
Socialnämnden fastställde 2013 bidrag till pensionärsorganisationerna enligt följande: 

1. Bidraget till pensionärsorganisationer som tecknat avtal höjs från 100 kr/medlem till 
125 kr/medlem. 

2. Bidraget till pensionärsorganisationer som inte tecknat avtal höjs från 20 kr/medlem 
till 30 kr/medlem. 
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KPR § 37 
 
 
Socialnämndens nämndsplan 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande och Ingalill Frank, förvaltningschef, redovisar Socialnämn-
dens fastställda nämndsplan för 2020. 
 
Förvaltningen ska utifrån mål i nämndsplanen arbeta fram en verksamhetsplan. Verksam-
hetsplanen kommer att brytas ned ute i verksamheten på varje enhet i aktivitetsplaner. 
Måluppfyllelsen ska redovisas till Socialnämnden två gånger per år. 
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KPR § 38 
 
 
Bo-råd 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar att alla enheter har kallat till bo-råd och två av 
bo-råd har genomförts. Pensionärsorganisationerna informerar att de fått kallelser och de bo-
råd som nyss har genomförts har varit bra. 
 
Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna lyfte 2019-05-08 frågan om bo-rådens funktion. 
De upplever att bo-råden inte fungerar optimalt. Det kommer exempelvis inga kallelser. 
 
SPF Stora Skedvi önskar att användandet av medel från Lisa Wilanders testamentsgåva till 
Skedvigården ska redovisas på Skedvigårdens bo-råd. 
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KPR § 39 
 
 
Portabel digital hastighetsvarning 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar att kommunen i samarbete med Brottsförebyg-
gande Rådet (BRÅ), kommer att köpa in en portabel digital tavla som varnar fordon att 
sänka hastigheten. I första skedet kommer tavlan att placeras efter Sjukhusvägen.  
 
Sune önskar förslag på fler platser där det finns behov av att placera ut tavlan. 
Förslag på platser för tavlan anges enligt följande: 

• Norbo genom byn 
• Stora Skedvi, förbi kyrkan 
• Morbyvägen, Gustafs 
• Stiftelsevägen, Gustafs 

 
Polisen kommer under hösten att genomföra person- och förarkontroller.  

  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 
Blad 

10 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 40 
 
 
Tematräff 
 
Ärendebeskrivning 
Tematräffar har arrangerats en gång på våren och en gång på hösten.  
Tematräffarna har tidigare arrangerats i samarbete mellan kommun och landsting. 
 
Förslag på teman för hösten diskuteras och man enas om temat ”Ensamhet – konsekvenser 
och förebyggande arbete”. Diskussioner förs även om en mässa/ett seminarium som visar 
vilka sociala sammanhang och aktiviteter som erbjuds för äldre. 
Förslag är att tematräffen genomförs i månadsskiftet november/december. 
 
Övriga ämnen som lyftes var: 

• Psykisk ohälsa 
• Vikten av motion  

(Anders Hansen och Michail Tonkonogi har tidigare föreläst i ämnet) 
 
Vårens tematräff 
Förslag till vårens tematräff: 

• Kommunens beredskapsplaner 
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KPR § 41 
 
 
Informationsspridning till målgruppen äldre och personer 
med funktionsnedsättning 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Palm, chefskommunikatör Säters kommun, deltar för att diskutera hur Säters kommun 
kan nå ut med information till målgruppen äldre- och personer med funktionsnedsättning. 
 
Marie informerar att kommunens primära informationskanal är kommunens hemsida, 
www.sater.se. Sedan avgör varje verksamhet om den vill nå ut med information på ett kom-
pletterande sätt ex. Annonsbladet, tidningar, radio eller sociala medier. 
 
Marie informerar att biblioteket via DigidelCenter, kan hjälpa äldre som behöver stöd med 
den digitala tekniken. 
 
Marie informerar vidare att kommunens kundtjänst håller på att utvecklas för att direkt 
kunna svara på frågor från medborgare istället för att skickas vidare till de olika verksamhet-
erna. 

  

http://www.sater.se/
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KPR § 42 
 
 
Nytt Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar att upphandling pågår om projektering av nytt 
särskilt boende. Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, ansvarar för frågan. 
Byggstart är beräknad till sommaren 2020. Boendet kan då stå klart till sommaren 2022. 
 
Övrigt 

• Arbetsgrupper bestående av chefer och personal arbetar med inomhusmiljön. 
• Marie Palm, chefskommunikatör, kommer att arbeta fram en kommunikationsplan. 
• Kulturnämnden kommer att handlägga och besluta om namn på det nya särskilda 

boendet. 
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KPR § 43 
 
 
Klottersanering 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna önskar få information i frågan om klottersanering: 

• Vad görs förebyggande? 
• Hur åtgärdar man? 
• Vilken kostnad innebär det för kommunen? 

 
Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen har inte möjlighet att närvara vid dagens 
möte men Bengt Johansson, planeringsledare Gatuenheten, informerar skriftligt enligt föl-
jande: 

”Klotter är ett problem som går i vågor. Vissa perioder/veckor/månader är det 
helt lugnt medans andra perioder klottras det både högt och lågt främst kvällstid på 
helger. 
Kommunen har ett saneringsföretag som anlitas för åtgärder av klotterborttagning. 

Saneringen är dyrbar, ca 450 kr /h för borttagning. Oftast är klottret på svårsane-
rade knottriga/knöliga betongytor, vilket innebär höga kostnader. 

Tyvärr inträffar det flertalet gånger att klottersanering utförs ena dagen. 
Dagen/dagarna efter är det ogjort för klottrarna har vart där igen strax efter. 

Ny beställning görs vilket tar tid både för beställare och för entreprenör. Som be-
ställare vill man gärna ha lite volym på beställningar för att hålla kostnader något 
nere. Varje liten extra beställning blir väldigt kostsam. 

Gatuenheten har egen personal som jobbar med viss klottersanering på ”enklare” 
ytor, ofta är klottret rätt omfattande och svårt att få bort  

Gatuenheten har under 2018 ”klätt” in gångtunnlar med materiel som är mer vän-
lig att sanera, materielet består av whiteboard liknande materiel fast mycket mer 
hållbart. 

Detta gör att vi kan enklare ”jaga” klottrarna och sanera så fort det blir något klott-
rat, vilket gör att klottrarna i stort sett tröttnar. 

Gångtunneln på Åsen är ett gott exempel där det klottrades väldigt intensivt, men 
nu efter att tunneln fick nytt materiel känns det som klottrarna gett upp i och med 
att det saneras av egen personal så fort någon klottrar. 

Den andra tunneln är nyligen färdigställd och det är gångtunneln mellan enbacka 
och storhaga.” 
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KPR § 44 
 
 
Diskussionspunkt om ensamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussion om hur vi kan hitta sätt att hjälpas åt för att motverka ensamhet hos äldre. 
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KPR § 45 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Det sker byte av stammar i lokalerna så verksamheten är ngt förse-
nad. Man har dock kommit i gång med senior-café, line-dance, be-
rättarcirkel som åker runt och besöker olika platser, studiecirklar, 
data/telefoni, pensionärsbingo på Fågelsången, motionsverksamhet 

St Skedvi PRO 
Boule, sy-grupp, bingo, aktiviteter på Skedvigården, släktforskning, 
sommarfest har genomförts, hemliga resor har genomförts, berät-
telse om gamla Skedvi-träffar 

St Skedvi SPF - 

Gustafs PRO  Surströmmingsfest, boule, handarbete m.m. 

Säter/St Tuna SPF  Månadsträffar, styrketräning, vattengymnastik, resor, vandringar, 
boule, släktforskning, skaldjursfest på Birka Cruises 

Silvberg PRO Vattengymnastik, boulemästerskap, met-tävling, surströmmingsfest, 
medlemsmöte med civilförsvaret, informationsmöte om örter, jul-
bord/kryssning m.m. 

SKPF Månadsmöten, olika resor, besök av polis som ska prata om säker-
hetsfrågor, m.m. 
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KPR § 46 
 
 
Kommande möten 2019 
 
Sammanträde - onsdagar Kl. Plats 

den 13 november 09.00 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
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