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

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Daniel Ericgörs (KD) - Kommunstyrelsen 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Siv Eriksson (Stora Skedvi PRO) 
Per-Åke Roslund (St Skedvi SPF) 
Agneta Alm (Säter – St Tuna SPF) 
Tommy Magnusson (Gustafs PRO) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
Birgitta Busk (SKPF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Stieg Eklöf (Säter PRO) 
Inger Johansson (St Skedvi PRO) 
Ulf Torsell (St Skedvi SPF) 
Olov Johansson (Gustafs PRO) 
Ingrid Persson (SKPF) 
Ingbritt Lissdaniels (Silvbergs PRO) 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör, § 1 
Cecilia Romlin, trafiksamordnare 
samhällsbyggnadssektorn, § 3 
Mikael Spjut, biträdande sektorchef 
Samhällsbyggnadssektorn, § 5 
Lena Hallström Lindkvister, aktivitetssamordnare, § 11 

Utses att justera: Siv Eriksson, PRO Stora Skedvi 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 1-14 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Siv Eriksson   
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KPR § 1 Presentation av kommundirektör 

Ärendebeskrivning 
Marita Skog, kommundirektör, presenterar sig. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunala pensionärsorganisationen 
(KPR) 

2022-05-11 4 (16) 

KPR § 2 Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet utser Siv Eriksson (PRO Stora Skedvi) till justerare 
av protokoll från dagens sammanträde. 
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KPR § 3 Information om busslinje 60 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Romlin, trafiksamordnare samhällsbyggnadssektorn, redovisar turerna runt 
busslinje 60 i Säters kommun: 

• Det går 6 turer/dygn inom Säters stad 
• Billigare pris om man bokar biljett via Dalatrafiks app 

Önskemål från KPR 
Önskemål från KPR är att busslinjen kompletteras med möjligheten till 
beställningstrafik. 

Bakgrund 
Under 2021 ställdes busslinjen med sträckan Åsen – Skönviksområdet in. 

I november skickade KPR en skrivelse till Regionen med synpunkter och förslag i 
frågan, underskriven av ordförande och vice ordförande i KPR. I skrivelsen fanns 
förslag om att reguljära turer återinförs på sträckan under vissa fastställda tider. Övriga 
tider bör det vara möjligt att använda sig av beställningstrafik. 
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KPR § 4 Information om bygget av Prästgärdet – nytt 
Särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om planeringen för verksamheten som kommer 
att bedrivas på Prästgärdet: 

• Bygget flyter på enligt planerat. Planerad inflyttning är under sommaren 2023. 

• På grund av de höjda priserna på byggnadsmaterial så är det i dagsläget oklart 
vilka kostnader bygget kommer att generera mot planerat. Även 
hyreskostnaden är i dag oklar. 

• Sociala sektorn håller på att planera för verksamheten som exempelvis 
bemanningen. Prästgärdet kommer inte att per automatik ta över de anställda 
från Fågelsången utan verksamheten har tagit in intresseanmälan från 
anställda inom alla särskilda boenden i Säters kommun med en information 
om att man på Prästgärdet kommer att arbeta på ett annat modernare sätt. 

• Enbackagården är i behov av renovering och planering pågår för detta. 
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KPR § 5 Tunnel under järnvägen 

Ärendebeskrivning 
Mikael Spjut, biträdande sektorchef Samhällsbyggnadssektorn, informerar om hur 
trafiken runt salutorget kommer att påverkas samt när arbetet kommer att påbörjas. 

Plankorsningen med Myntvågen stängs i maj 2022 och istället kommer en tunnel för 
gående att byggas under riksvägen. Ytterligare en tunnel, moderniserad och 
tillgänglighetsanpassad, kommer att anläggas under riksväg 70 med uppgång mot 
Salutorget. En förstudie har gjorts runt denna tunnel för att illustrera en lämplig ramp, 
trapp och hiss. Detta innebär att ett nytt läger för busstrafiken behöver planeras. 

Under 10 dygn i slutet av september/början av oktober stängs Dalabanan av för att 
kunna arbeta med spårarbetet. 

Kommunstyrelsen i Säter har antagit en vision för Gruvplan, området runt 
Stationshuset och Säters innerkärna. Visionen finns på kommunens hemsida. 

Bakgrund 
I samband med Trafikverkets järnvägsprojekt i centrala Säter behövs ett nytt läge för 
gång- och cykeltunneln från Säterdalssidan till Salutorget. 

Trafikverket och Säters kommun har haft två olika lösningsförslag, men nu enats om 
kommunens förslag. Tunnellösningen innehåller förutom själva tunneln också hiss, 
trappa och ramp för såväl gående som cyklister på Salutorgssidan. 

Byggnationen av tunneln planeras ske under 2023. 
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KPR § 6 Trygghetskamera – vad är det? 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om vad insatsen trygghetskamera innebär samt 
hur frekvent använd den är.  

Sociala sektorn har tagit fram en folder som beskriver insatsen med trygghetskamera. 
Denna folder delas ut i samband med biståndshandläggarens besök när en individ har 
ansökt om insatser från kommunen. 

I dagsläget är det fem individer som har insatsen tillsyn via trygghetskamera. 

Vad är en trygghetskamera? 
Trygghetskamera är en tjänst som vänder sig till individer med ett biståndsbeslut om i 
första hand nattillsyn, där en kamera installeras i hemmet och används för att utföra 
tillsyn på distans. Insatsen kan även benämnas som fjärrtillsyn. 

Fjärrtillsyn utförs med kamera som fungerar både natt och dag. Det är bara behörig 
personal som kan komma åt kameran och fjärrtillsynen sker endast vid i förväg 
bestämda tillfällen.  
Personalen ansluter till kameran hemma hos individen från en dator och kan se en 
rörlig bild av vanligtvis sängen. Ingen inspelning sker.  
Detta enligt den överenskommelse som gjorts mellan dig och kommunen. 

Bilaga 
Folder om trygghetskamera 



 

 
 

Information om fjärrtillsyn  

Fjärrtillsyn består av en kamera som inte 
spelar in eller sparar bilder. 

Personal har bara tillgång till kameran de tider 
som ni kommit överens om. 

Fjärrtillsyn är en möjlighet för dig som behöver 
tillsyn på natten men som störs av att 

omsorgspersonal kommer när du sover. 

Fjärrtillsyn passar dig som inte vill ha besök 
men ändå har behov av tillsyn. 

Fjärrtillsyn är ett alternativ och komplement 
till personligt tillsynsbesök 



 

Fjärrtillsyn med kamera 
 

Säters Kommun erbjuder kunder som är beviljade 
tillsyn möjlighet till fjärrtillsyn. 
 
Det här gör vi för att kunna erbjuda dig ett 
komplement till personligt tillsynsbesök. Du kan ha 
enbart fjärrtillsyn eller en kombination av personligt 
besök och fjärrtillsyn. Kommunen står för all 
utrustning. Själva tillsynsbesöket debiteras enligt 
gällande taxa. 
 
Fjärrtillsyn utförs med kamera  
som fungerar både natt och dag.  
Det är bara behörig personal som  
kan komma åt kameran och  
fjärrtillsynen sker endast vid  
i förväg bestämda tillfällen.  
Personalen ansluter till kameran  
hemma hos dig från en dator och kan se en rörlig bild 
av vanligtvis sängen. Ingen inspelning sker.  
 
Skulle personalen vid tillsynen upptäcka något som 
avviker från det vanliga kan de exempelvis ansluta till 
kameran en gång  eller göra ett personligt besök. Detta 
enligt den överenskommelse som gjorts mellan dig och 
kommunen.  

 

Hur får jag fjärrtillsyn? 
 

Kontakta Nattens Enhetschef för mer information om 
insatsen fjärrtillsyn och hur du kan välja det som 
komplement till din tillsyn. 
 
Vid insats fjärrtillsyn kommer kommunens 
installatörer att kontakta dig för montering av kamera 
och tillhörande utrustning hemma hos dig. De kommer 
även att visa hur tekniken fungerar. 
 
Om din insats tillsyn upphör helt eller om du vill säga 
ifrån dig insatsen fjärrtillsyn, monteras kamera och 
tillhörande utrustning ned efter överenskommelse 
med dig.  

 
  

Socialförvaltningen                         
 
Namn: Ann-Kristin Källström 
Titel:  Verksamhetschef Ordinärt Boende 
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KPR § 7 Vikarietillgången inför semesterplanering 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om de stora problemen att få tag på 
semestervikarier inför sommarsemestrarna. Det saknas i dag ca 10 vikarier till 
Hemtjänsten och ca 10 till Särskilt boende. Situationen för verksamheten 
Funktionsnedsättning ser något bättre ut. 

Verksamheten arbetar med att hitta olika lösningar på situationen. Bl.a. har en 
överenskommelse r tagits fram om ersättning för den som vill flytta sin semester 1-2 
veckor. I värsta fall kan kommunen inte bevilja de lagstadgade 3 veckorna 
sammanhållen sommarsemester. 

Sociala sektorn kommer att hålla öppet Hus på Folkets Hus för att informera om 
verksamheten och locka vikarier inför sommaren. 
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KPR § 8 Pandemin – aktuellt läge 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef informerar, att inom vård och omsorg finns 
smittskyddsåtgärderna kvar i verksamheterna. Folkhälsomyndigheten och Region 
Dalarna (Smittskyddsenheten) har uttalat sig att när det gäller äldreomsorgen så 
kommer skyddsåtgärderna som infördes under pandemin troligtvis bli kvar. Detta för 
att smittan inte försvunnit utan ännu finns i vårt samhälle.  

Inom sociala sektorn finns inte något krav att anställda ska vara vaccinerade mot 
Covid 19. Verksamheten har ingen laglig rätt att ställa detta krav på sina anställda. 
Detta har dock inte varit något stort problem för verksamheten utan vaccinationstalet 
bland anställda har varit högt. 
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KPR § 9 Flyktingar från Ukraina 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerarom kommunens beredskap till följd av kriget i 
Ukraina: 

• Säters kommun har som beredskap infört stabsläge inom kommunen vilket 
innebär att regelbundna beredskapsmöten hålls för att stämma av aktuellt 
läge. 

• Kommunen har blivit tilldelad att ta emot 130 flyktingar från Ukraina. 
Beredskap för detta finns i kommunen. 

• Det finns barn från Ukraina inskrivna i skolan, dock inte anvisade. 

• Massflyktingsdirektiv har införts i Sverige vilket innebär att flyktingar från 
Ukraina får stanna så länge kriget pågår. Dessutom så är det meningen att 
flyktingarna ska försörja sig själva och har arbetstillstånd fr.o.m. dag 1. 
Ersättningen från Migrationsverket är låg. 
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KPR § 10 Welanders testamentsgåva 

Beslut 
Cathrine Hellgren, ekonomichef, bjuds in till KPR:s sammanträde den 12 oktober i år 
för att informera om statuterna för samt förvaltningen av Welander fond. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om årets storlek på avkastningen från Welanders 
fond samt vad har den använts till under föregående år. Welanders fond är riktad till 
boende på Skedvigården.  

Fråga från KPR 
KPR vill veta hur Welanders fond förvaltas samt hur placeringarna ser ut.  

Bakgrund 
Lisa Welander har 2013 testamenterat en del till Skedvigårdens äldreboende. Sociala 
sektorn har upprättat en riktlinje för hur pengarna ska användas. I riktlinjen tydliggörs 
att med Skedvigårdens äldreboende menas samtliga hyresgäster på Skedvigården, såväl 
i det särskilda boendet som i det ordinära boendet på Prästgårdsvägen 1 i Stora 
Skedvi. 
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KPR § 11 Information från aktivitetssamordnaren 

Ärendebeskrivning 
Lena Hallström Lindkvister, aktivitetssamordnare, informerar om sitt arbete.  
Lena vänder sig till boende på särskilt boende och till personer som har 
hemtjänstinsatser. Även äldre som inte har insats från kommunen kan komma att 
omfattas av Lenas arbete men i dagsläget har det arbetet inte kommit i gång på grund 
av pandemin. 

Lena informerar att på alla särskilda boendena har aktivitetscoacher utsetts bland de 
anställda. Deras uppdrag är att tillsammans med Lena och sina arbetskamrater arbeta 
fram guldstunder i vardagen för de boende. Exempel på gudstunder är enkelt SPA, 
nostalgifilmer, olika spel, sittande gymnastik, gemensam bakning, mysfredag för att 
skilja på helg och vardag.  

I sitt arbete samarbetar Lena bl.a. med kulturenheten, biblioteket (Boklådor och lån av 
filmer pussel), Säterbygdens församling (lokaltillgång), Kostenheten, kulturskolan 
(uppträdande), Ung omsorg, m.fl. 

Exempel på aktiviteter som anordnats 
• bingo, musiktillfällen, besök av minihästen Bibbi 
• träffpunkter för seniorer. På Falkgränd finns lokal där de boende själva 

anordnar aktiviteter i samverkan med Lena. 

Lena efterfrågar tipps på träffpunkter ute i kommunen som kan användas för 
aktiviteter i samverkan med Lena. 

Kommande arrangemang som är planerade 
• hotellfrukost, korvgrillning, nostalgifilmer, PUB-kvällar, 
• information om Gustafspinglan, tur med raggarbilar, midsommarfirande, 

utflykter m.m. 

Lena bjuder in till föreställningen ”Så vitt jag minns” som kommer att sättas upp vid 
fyra tillfällen.  

Bakgrund 
Via statsbidrag anställdes den 1 september 2021 en aktivitetssamordnare som arbetar 
med att motverka ensamhet hos våra äldre och vänder sig främst till boende både på 
särskilt boende och i ordinärt boende. Funktionen kommer att vara kvar under 2022. 

Anhörigstöd 
KPR vill att Sociala sektorns arbete för att få till ett bra anhörigstöd i Säters kommun 
prioritera och att ett resultat kan presenteras på KPR:s sammanträde under hösten 
2022.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunala pensionärsorganisationen 
(KPR) 

2022-05-11 14 (16) 

KPR § 12 Bo-råd på Särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om bo-råden har haft uppehåll p.g.a. 
restriktioner till följd av pandemin. Planerna är att de kommer att återupptas till 
hösten. 
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KPR § 13 Aktuell information från 
pensionärsorganisationerna 

Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 

PRO Säter 
Bildvandringar under hösten, bingo, tipspromenader hela sommaren utom juli, boule 
– har fått en extra bana ute vid Skönvik. Planerar för att utöka cirkelverksamheten 
med fokus på data och telefoni. 

PRO Stora Skedvi 
Boule/bingo varannan vecka, handarbetscirkel, varmvattengymnastik två ggr/vecka, 
vårfest med påskbuffé, lotteri på vårmarknaden med kaffe servering, vinprovning den 
12 maj, resa till Vika Sund till Susannes lantbröd, grillfest på Kyrkbergets kyrkplats 
den 12/6 

SPF Stora Skedvi 
Månadsmöten och på senaste föredrag om miljö - CO2-utsläpp. Tisdagar under vår 
och försommar friskvårdsvandringar, senst Bispbergsyttan med besök hos smeden 
Vargtand. Matservering på seniorboendet på Skedvigården fortsätter. 

PRO Gustafs 
Kommit i gång med tipspromenader, boule med planerat mästerskap. 

SPF Stora Tuna/Säter  
Resa till Lasse Åbergs museum, vattengympa, styrketräning, bilrally, dans på Nybo 
bygdegård, digitala tipspromenader och vandringar, boule, uppträdande med orion-
kören 

PRO Silvberg 
Förberett höstens program: medlemsmöten med grillning, boule en gång per vecka, 
Finnsåsen fäbodar 1/6, danser, volontäraktiviteter, julbord i Solvarbos bystuga, 
vattengymnastik, m.m. 

SKPF 
Månadsmöten, resor bl.a. till Billy Opel i Grängesberg, planerat resor till Ängelsberg 
och till Malung, teater i Husby, grillkväll i höst, datakurs m.m. 
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KPR § 14 KPR:s sammanträdesdatum 2022 

Ärendebeskrivning 
Kvarvarande sammanträden 2022. 

Beredning – torsdagar 
(möte med ordförande, vice 

ordförande, verksamhetschef och 

sekreterare för diskussion om 

kallelsens innehåll) 

Sammanträde - 
onsdagar 

Kl. Plats 

den 8 september, kl. 08.00 den 12 oktober 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 

den 24 november, kl. 08.00 den 7 december 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 
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