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 Utdragsbestyrkande 

 

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

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (Sn) 
Håkan Karlsson (Ks), §§ 49- 
Daniel Ericgörs (Ks) 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Lars-Erik Janis (St Skedvi PRO) 
Per-Åke Roslund (St Skedvi SPF) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
Birgitta Busk (SKPF) 

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, nämndsekreterare 
Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen 
Katarina Kobosko, planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen, § 48 
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder, § 49 

Utses att justera Ingbritt Lissdaniels (Silvbergs PRO) 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 47-60 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Ingbritt Lissdaniels  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 47 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser Ingbritt Lissdaniels, Silvbergs PRO, till justerare av 
protokoll från dagens sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 48 
 
 
Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. 
Tuskaftet 
 
Ärendebeskrivning 
Katarina Kobosko, planarkitekt, närvarar och beskriver samrådshandlingarna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in till samråd över detaljplan för mötesspår i 
Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet.  
Samrådshandlingarna delges vid dagens sammanträde så att pensionärsorganisation-
erna själva kan lämna in synpunkter på förslaget. 
 
Detaljplanen 
Kommunen har arbetat fram ett samrådsförslag till detaljplan utifrån Trafikverkets 
planer på kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. 
Planerna innebär bland annat nya dubbelspår, ny perrong, nya gång- och cykeltunnlar 
och ett ombyggt stationsområde. Därtill möjliggörs för parkering, restaurang- eller ser-
vicebyggnad i kv. Tuskaftet; även kallad gamla OK-tomten.  
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KPR § 49  
 
 
Marknadsundersökning av boendeformer m.m. för seniorer i  
Säters kommun 

Ärendebeskrivning 
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder, informerar att man med anledning av Fågel-
sångens förändring vill göra en marknadsundersökning av behovet/intresset hos Sä-
terbor kring boendeformer m.m. 
Fågelsången är i dag ett särskilt boende för äldre men den verksamheten kommer att 
flyttas till det nybyggda särskilda boendet under 2022. 
 
Marknadsundersökningen 
Säterbostäder har i dialog med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, kommit fram till att en 
marknadsundersökning bör ligga till grund för den framtida planeringen.  
ConceptLiving kommer att genomföra marknadsundersökningen.  

Med undersökningen vill man få svar på frågor som: 
• Hur ska en bostad vara utformad? 
• Vilken basservice ska finnas? 
• Hur kan en tillvalsservice se ut? 
• Vad är en guldkant i tillvaron? 

 
Ellinor informerar att enkäten helst ska fyllas i digitalt och enkäten kommer bl.a. att 
göras tillgänglig via Säters hemsida. Enkäten kan även på begäran mailas ut eller så kan 
man besöka Säterbostäder och få hjälp att fylla i enkäten. Enkäten ska besvaras senast 
den 20 december. 
 
När projektet kommer i gång kommer bl. a KPR att erbjudas att vara en referens-
grupp. 
Projektet beräknas vara klart senast under hösten 2020. 
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KPR § 50   Diarienummer: SN2019/0144 
 
 
Höjt bidrag till pensionärsorganisationer med eller utan volontäravtal 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2019-10-10, i § 113 att: 
1. Storleken på volontärbidragen ska årligen uppräknas enligt SCB:s konsumentpris-

index med föregående års årsmedel som grund för den årliga uppräkningen.  
2. Ersättningsnivån för 2020 är 133 kronor/medlem för pensionärsorganisationer 

med volontärsavtal och 32 kronor/medlem för pensionärsorganisationer utan 
volontärs-avtal. 

 
Volontäravtal för 2020–2020 kommer att upprättas i samverkan mellan socialförvalt-
ningen och pensionärsorganisationerna.  
 
Volontäravtal 
Socialnämnden har tecknat volontärsavtal med de flesta av pensionärsorganisationerna 
som är representerade i Kommunala pensionärsrådet (KPR). I volontäruppdraget in-
går att genom-föra aktiviteter riktade både till de egna medlemmarna och till innevå-
nare 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. 
Avta-len reviderades senast 2018. 
 
Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna har via kommunala pensionärsrådet, lyft frågan till social-
nämnden om höjning av bidrag till pensionärsorganisationerna samt möjlighet till in-
dexering för årlig uppräkning. 
 
2013 fastställde socialnämnden ersättningen till 125 kronor/ medlem för de pension-
ärsföreningar som har volontärsavtal, samt 30 kronor /medlem för de pensionärsorga-
nisationer som är utan volontärsavtal. 
Enligt statistiken för SCB:s KPI (konsumentprisindex) för 2013 motsvarar 125 kronor 
idag dvs. september 2019, 133 kronor. Summan 30 kronor under 2013 motsvarar idag 
32 kronor. 
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KPR § 51 
 
 
Volontäravtal 2020–2021 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande volontäravtal löper till och med 2019.  
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, diskuterar avtalen och får pensionärsorga-
nisationernas synpunkter på innehåll i kommande avtal. 
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KPR § 52 
 
 
KPR:s medverkan i konferens om ensamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Stigs Eriksson, biträdande förvaltningschef, föredrar ärendet. 
En kofenrens om ensamhet kommer att anordnas i samverkan med andra brukarråd 
och Stig undrar om pensionärsorganisationerna har möjlighet att medverka i någon 
form. Innan datum och innehåll fastställs vill Stig gärna ha pensionärsorganisationer-
nas synpunkter på konferensen utformning.  

Stig efterfrågar representanter från pensionärsorganisationerna som kan ingå i arbets-
gruppen för arbete med idéer och planering. 
Följande anmäler sig under sammanträdet: 

• Margareta Svanberg, PRO Gustafs 
• Stieg Eklöf, PRO Säter 
• Birgitta Busk, SKPF 

 
Konferensen kommer att äga rum i början på 2020. 
 
 
KPR 2019-09-11 
Förslag på teman för hösten diskuteras och man enas om temat ”Ensamhet – konse-
kvenser och förebyggande arbete”. Diskussioner förs även om en mässa/ett semi-
narium som visar vilka sociala sammanhang och aktiviteter som erbjuds för äldre. 
Förslag är att tematräffen genomförs i månadsskiftet november/december. 
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KPR § 53 
 
 
Arbete med kommunens krisorganisation och risk- och sårbarhetsanalys 

Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om kommunens kris- 
organisation och arbete med risk- och sårbarhetsanalys. 
 
I Säter är kommundirektören ytterst ansvarig för kommunens beredskap. I varje för-
valtning finns en utsedd tjänsteman som arbetar med säkerhetsfrågor och risk- och 
sårbarhetsanalyser. En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska antas av 
kommunstyrelsen och skickas in till Länsstyrelsen. 

Socialnämnden har en fastställd Beredskapsplan för extraordinära händelser som 
anger rutiner för olika scenarier samt ansvariga och kontaktpersoner. 
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KPR § 54 
 
 
Processen nytt särskilt boende och förslag på namn 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar att tilldelningsbeslut har tagits 
om projektering av nytt särskilt boende. Vinnaren är SKANSKA. Formen kommer att 
vara ”partnering” som innebär att uppdragsgivaren är med och tar beslut i alla delar 
under hela processen.  
Arbetsgrupper bestående av chefer och personal arbetar med inomhusmiljön. 
 
Namnförslag nya särskilda boendet 
Namnfrågan kommer att behandlas av Socialnämnden den 14 november som sedan 
skickar sina förslag till Kulturförvaltningen och till kommunens chefskommunikatör. 
 
Pensionärsorganisationerna är eniga om namnet Prästgärdet för det nya särskilda bo-
endet. Namnet är redan känt i kommunen och borde även användas för det nya boen-
det. 
Sune tar med sig förslaget till Socialnämndens sammanträde den 14 december.  
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KPR § 55 
 
 
Patientråd 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar att det ingår i vårdcentralernas uppdrag 
att anordna patientråd. Sune kommer att lyfta frågan på det lokala samverkansplanet 
mellan kommun och region, Polsam, där regionrådet Crister Carlsson deltar. 
 
Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna har ställt frågan om hur patientråden fungerar nu när 
Lands-tinget Dalarna har övergått till Region Dalarna. 
 
Sune Hemmingsson, ordförande, har informerat att Anna Lassbo, chef på vårdcen-
tralen i Säter, inte är intresserad att införa patientråd. 
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KPR § 56 
 
 
Varmvattenbadet och rabattsystem 
 
Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Snell, sekreterare, informerar att Fritidsutskottet den 7 november 2019 
beslutade att inte införa ytterligare rabattsystem för pensionärsorganisationer på kom-
munens anläggningar. 
 
Motivering till beslut 
Idag erbjuder Skönvikshallen bad- och motion till reducerat pris med 15 kronor per 
engångsbesök samt 800 kronor för ett årskort för personer över 65 år.  
Varmvattenbassängens pris täcker de kostnader som varmvattenbassängen medför 
varför rabattering inte är möjligt. 
 
Bakgrund 
Vid KPR:s sammanträde den 8 maj i år beslutade KPR att skicka en fråga till Kom-
munstyrelsen i Säter med önskemål om att rabattsystem för pensionärer ska införas på 
kommunens anläggningar som exempelvis: 

• Varmvattenbassängen 
• Skönvikshallen – träning och bad 
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KPR § 57 
 
 
Tillgång till läkartid och bemanning äldrevården 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Ebbegren, vice ordförande, har lyft frågan om tillgång till läkartid och perso-
nal på särskilt boende. 
 
Läkartid 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende informerar att kommunens MAS 
(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) arbetar aktivt mot vårdcentralen för att få mer 
läkartid. Frågan är inte löst då problemet består i att vårdcentralen inte lycks rekrytera 
läkare utan bemannar med stafettläkare.  
Problemet är lyft till högsta nivå på Regionen men är inte löst. Frågan är även uppre-
pade gånger lyft i den lokala samverkan mellan kommun och region, Polsam, där reg-
ionrådet Crister Carlsson medverkar. På senaste mötet deltog även Helen Kastemyr, 
divisionschef Primärvård, Region Dalarna. 

Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar att Säter ändå har en hög nivå på vården 
inom de särskilda boendena eftersom kommunens sjuksköterskor har en hög kompe-
tens. 
 
Personalbemanning 
Camilla informerar att Säters kommun har en högre bemanning på de särskilda boen-
dena än resten av länets kommuner, förutom Smedjebacken som ligger något högre. 
Cheferna på boendena gör bedömningen när extra personal behöver sättas in vid olika 
situationer. 
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KPR § 58 
 
 
Återrapport om utplacerad digital skylt med hastighetsvarning 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar att utrustningen nu är utplacerad på 
vägen från Skönviksområdet in mot stan. Skylten varnar om hastigheten är för hög 
och uppmanar att hastigheten ska sänkas till 40 km/timmen. 
 
Bakgrund 
På KPR:s sammanträde den 11 november i år informerade Sune Hemmingsson, ord-
förande, att kommunen i samarbete med Brottsförebyggande 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 begärde in förslag på fler platser där det finns behov av att placera ut tavlan. 
KPR angav följande förslag: 

• Norbo, genom byn 
• Stora Skedvi, förbi kyrkan 
• Morbyvägen, Gustafs 
• Stiftelsevägen, Gustafs 
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KPR § 59 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Lokaler har renoverats och cirklar har nu kommit i gång.  
Föreningen har sökt medel från socialstyrelsen för aktiviteter i syfte att 
motverka ofrivillig ensamhet. Organisationen kommer att besöka olika 
bostadsområden och bjuda in boende till de aktiviteter som anordnas. 

St Skedvi PRO 
Boule, bingo, aktiviteter på Skedvigården, hemliga resor, surström-
ming, budgetmöte, julfest, planeringsmöte för nästa år 

St Skedvi SPF 
Byavandringar med guide, social service i sockenstugan, månadsmöten 
med underhållning, klädvisning på Skedvigården, arbete för att mot-
verka ensamhet genom att uppmärksamma närmaste omgivning 

Gustafs PRO  Boule, stickjunta, musikträffar.  
Föreningen har svårt att få människor att delta på de olika aktivite-
terna. 

Säter/St Tuna 
SPF  

Friskvård, kurser, medlemsmöten, danser, planerar för kommande vår, 
samarbetar även med SPF i Borlänge 

Silvberg PRO Budgetmöte, julbordsresa, planeringen för våren är klar, volontärträf-
far 

SKPF Månadsmöten, resor ex. julmarknad i Nora (inbjudan finns på SKPS 
hemsida), bussresa till Kassels i Grängesberg, resa till Björborevyn, 
planering inför vårens aktiviteter 
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KPR § 60 
 
 
Sammanträdesdatum 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på beredningsdatum och sammanträdesdagar för KPR 2020: 
Beredning – torsdagar 
(möte med ordförande, vice ord-
förande, verksamhetschef och 
sekreterare för diskussion om 
kallelsens innehåll) 

Sammanträde - 
onsdagar 

Kl. Plats 

den 30 januari, kl. 13.15 den 12 februari 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 23 april, kl. 13.15 den 13 maj 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 27 augusti, kl. 13.15 den 9 september 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 29 oktober, kl. 13.15 den 11 november 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 
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