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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fullmäktigesalen Rådhuset Säter, kl. 13.00-16.15 

Ordinarie Sune Hemmingsson, ordförande (C) - Socialnämnden 
Daniel Ericgörs (KD) - Kommunstyrelsen 
Per-Åke Roslund (St Skedvi SPF), §§ 1-8 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
Stig Eklöf (Säter PRO) 
Eva Morelius (St Skedvi PRO) 
Heinz Richard (Säter – St Tuna SPF) 
Bo Persson (Gustafs PRO) 
Birgitta Busk (SKPF) 

Ersättare Margareta Svanberg (Gustafs PRO) 
Ingrid Persson (SKPF) 
 

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende (Hemtjänsten) 
Roland Appelgren, konsult från Projektledarbyrån, § 2 
Petter Isacsson, kostchef, § 3 

Utses att justera Hinz Richard 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1-12 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Heinz Richard  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 1 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser Heinz Richard (Säter – St Tuna SPF) till justerare av pro-
tokoll från dagens sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 2 
 
 
Processen nytt särskilt boende – förväntningar från pensionärsorganisationerna 
för att kunna uppfylla volontäravtal  
 
Ärendebeskrivning 
Roland Appelgren, konsult från Projektledarbyrån i arbetet med nytt särskilt boende, deltar 
och diskuterar pensionärsorganisationerna förväntningar på det nya boendet för att de opti-
malt ska kunna utföra så mycket aktiviteter som möjligt.  
 
Roland visar ritning på det nya boendet och tillsammans med pensionärsorganisationerna 
diskuteras användningen av samlingssalen som är placerad mitt i innergården. Samlingssalen 
är tänkt att inrymma ca 100 sittande personer. 
 
Synpunkter framförda av pensionärsorganisationerna: 

• Möjlighet till mörkläggning 
• Möjlighet att skärma av en mindre yta 
• Möjlighet till motion med lättare redskap 
• Möblering som är lätt att flytta 
• Utrustning för att presentera ljud och bild 
• Internetanslutning 
• Pysselrum 
• Utrustning och möblemang som möjliggör kaffe/fika-servering 

 
Roland informerar att det inte är möjligt att bygga den källarvåning som var planerat från 
början på grund av att grundvattnet ligger för nära ytan. Planering pågår nu för att inrymma 
verksamheten som var tänkt till källarutrymmet i övrig lokalyta. 
 
Information kommer att läggas ut på Säters hemsida med jämna mellanrum för att informera 
om hur arbetet fortskrider. 
 
 
Delges 
Camilla Thommes 
Stig Eriksson 
Roland Appelgren  
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KPR § 3 
 
 
Information om rapport/genomlysning av kostverksamheten (kostutredningen) 

Ärendebeskrivning 
Petter Isacsson, kostchef, informerar om kommunens pågående kostutredning som kom-
munstyrelsens arbetsutskott remitterat till nämnderna för yttrande. Petter redovisar de olika 
åtgärdsförslag som arbetats fram och som nämnder och politiska partier har att ta ställning 
till. 
 
Utredningens syfte och mål 

• Syfte med projektet är göra en analys av nuläget för kommunens kostorganisation och 
ta fram olika förslag på ny organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader. 

• Målet är att hitta rätt effektivitet, kvalité, dialog och ekonomi för kommunens kost-
organisation gemensamt med övriga verksamheter som utnyttjar Kostens tjänster. 

 
 
Bakgrund till kostutredningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i uppdrag 
att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. 
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltnings-
chef delegation att utse projektledare och projektgrupp. 
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KPR § 4 
 
 
Information om äldreomsorgen i Gustafs kommundel –PRO Gustafs som arran-
gör 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden och representanter från socialförvaltningen 
har blivit inbjudna av PRO/SPF Stora Skedvi och av PRO Säter för att informera om äldre-
omsorgen. 
 
Sune önskar att även PRO Gustafs anordnar en liknande träff för att kunna lyssna på och 
diskutera äldreomsorgsfrågor. Dagens representanter från PRO Gustafs tar frågan med sig 
och återkommer till Sune med svar. 
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KPR § 5 
 
 
Samverkan med vårdcentralen - läkarsamverkan och patientråd 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, lyfter samverkansfrågan med vårdcentralen avseende  

• läkarmedverkan på särskilt boende i Säters kommun 
• patientråd för patienter på vårdcentralen i Säter 

 
Ingalill informerar att förvaltningen har svårt att få till ett möte med vårdcentralen för att dis-
kutera frågan om läkarmedverkan. 
När det gäller pensionärsorganisationernas fråga om patientråd uppmanar Ingalill att de kon-
taktar vårdcentralen och påtala behovet av patientråd samt även hänvisa till Region Dalarnas 
koncept att patientråd ska finnas i anslutning till varje vårdcentral. 
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KPR § 6 
 
 
Anhörigstöd för närstående till boende i ordinärt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, är moderator i ärendet som är en diskussionspunkt om hur 
ett anhörigstöd kan se ut i Säters kommun och hur det kan se ut till olika målgrupper. 
 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Hemtjänsten, informerar att förvaltningen diskute-
rar olika lösningar. Till exempel skulle kommunens utbildade Sylviasystrar kunna finnas på 
dagverksamheten någon eftermiddag i veckan för att träffa och stötta anhöriga till dementa. 
 
Ärendet återupptas på KPR:s sammanträde den 13 maj. 
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KPR § 7 
 
 
Kommunens beredskapsplanering 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om kommunens beredskapsplanering. Oavsett 
kris i samhället måste Socialnämnden utöva sitt ansvar att tillse att kommuninnevånares be-
hov blir tillgodosedda. 
 
Representanter från Säters kommun har varit på en totalförsvarsövning där de fick öva olika 
krisscenarier. Säters kommun kommer nu under våren att uppdatera och komplettera kom-
munens krisberedskapsplan.  
 
I arbetet har kommunen även utsett ”tjänsteman i beredskap” (TIB). Det är olika tjänstemän 
i kommunen som delar på detta ansvar. TIB har som uppgift att initiera och samordna det 
inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga 
händelser. 
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KPR § 8 
 
 
Utveckling av Skönviksområdet 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar om planer för Skönviksområdet: 

• Av ca 25 tomter ute på Skönviksstrand är det endast 3 tomter som ännu inte är sålda 
• SBB ska ge förslag på ombyggnation av ”Rosa huset” i syfte att bedriva förskola för 

ca 120–160 barn 
• SBB planerar att bygga en ny gruppbostad enligt LSS 
• IT-enheten samt Dalakommunernas e-arkiv kommer att flytta in i lokaler på Skön-

viksområdet 
• Kontraktet för varmvattenbassängen förlängs 
• Förslag finns att flytta högstadiets verksamhet till lokaler på Dahlandergymnasiet 
• Golfklubben vill förstärka med boule-bana inomhus och ställplats för husvagnar ute 
• Planer finns för att punkthusen bredvid Mentalvårdsmuseet görs till bostäder 
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KPR § 9 
 
Portabel hastighetsdisplay 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar var den portabla hastighetsdisplayen är placerad 
för närvarande och vilken sträcka som är på tur.  
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KPR § 10 
 
Parkeringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussionspunkt: Synpunkt har framförts att kommunen har blivit striktare med att bevilja 
parkeringstillståndtillstånd.  
Cecilia Romlin, trafiksamordnare, har via-e-post svarat att ”Transportstyrelsen har stramat åt 
lite för ca två år sedan. Det som har blivit tuffare är att få som passagerare.” 
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KPR § 11 
 
 
Aktuell information från pensionärsorganisationerna 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
 

Säter PRO Se bilaga. 

St Skedvi PRO • Fått ny bättre lokal – Röda korsets gamla – som rymmer alla verk-
samheter som bedrivs utom stora fester.  

St Skedvi SPF - 

Gustafs PRO  • Handarbete, bingo, fortfarande svårt att få deltagare till anordnade 
aktiviteter 

Säter/St Tuna 
SPF  

• Varmvattenbassängen används, kurser i bl.a. släktforskning, fre-
dagsdansser, resor, boule, m.m.  

Silvberg PRO Se bilaga 

SKPF • Bytt lokaler till Järnvägsgatan 2, Månadsmöte, resor, föreläsare, da-
takurs 

 
  



PRO Säter verksamhet. 
Med undantag för enskild motion bedrivs verksamheter  
januari – april/maj, augusti - december 
 
Allmänt tillgänglig för seniorer, löpande varje vecka. 
Öppet hus med servering, styrelsekontakt och IT-råd  
Bingo.  
Ledarledd stavgång 
 
Studiecirklar, vanligen en gång i veckan:  
(Medlemmar utan avgift, ej medlemmar del i kostnad) 
 
IT 
Litteratur, (För närvarande Selma Lagerlöf) 
Berättarcirkel  (Mest: Så var det då i Säter) 
Historia 
Bridge 
Sång och musik 
Gymnastik för äldre 
Motionsdans 
Linedance 
Träslöjd (Vilande på grund av att lokalutlånaren ”Daglig verksamhet” 
behöver utrymme i samband med förändring,) 
 
Stimulans till enskild motion. 
Vinstdragning ur lämnade individuella motionsrapporter per kvartal. 
 
Uppsökande verksamhet 
Personligt brev i början på månaden till alla som fyllt 65 månaden före 
SMS nät 
Hemsida 
Annonsering och affischering för medlemsmöten 
Mötesreferat i pressen 
Med stöd av Socialstyrelsen ”ensamhetsprojekt” 201911-12 genom träffar 
i bostadsområden samt uppdaterad bingo.  
Bidrag från Socialstyrelsen är sökt för fortsättning 2020   
 

Medlemsmöten  
Varje månad. (Aprilmöte vårfest, septembermöte 75-årsfirande) 
 
Övrigt 
Resesamarbete 
Sommartombola på Salutorget 
Efter årsmöte i mars framställning och utdelning av program för höst och 
vår till medlemmar. Tillgängligt för intresserade.   
 

Bilaga § 11, KPR 2020-02-12 
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KPR § 12 
 
 
KPR:s kommande sammanträden 2020 
 
Sammanträde - onsdagar Kl. Plats 
den 12 februari 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 13 maj 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 9 september 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 

den 11 november 13.00- ca 16.00 Kommunstyrelsen 
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