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

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Mats Nilsson (S) – Kommunstyrelsen, §§ 15–18 
Daniel Ericgörs (KD) - Kommunstyrelsen 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Siv Eriksson (Stora Skedvi PRO) 
Per-Åke Roslund (St Skedvi SPF) 
Heinz Richard (Säter – St Tuna SPF), §§ 15–17 
Tommy Magnusson (Gustafs PRO) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
Ingrid Persson (SKPF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Stieg Eklöf (Säter PRO) 
Inger Johansson (St Skedvi PRO) 
Ingbritt Lissdaniels (Silvbergs PRO) 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef, §§ 17–24 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, §§ 17–24 
Cathrine Hellgren, ekonomichef, § 16 
Ellinor Fredriksson, vd Säterbostäder, § 17 

Utses att justera: Tommy Magnusson (Gustafs PRO) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 15–24 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Tommy Magnusson   

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunala pensionärsorganisationen 
(KPR) 

2022-10-12 3 (12) 

KPR § 15 Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet utser Tommy Magnusson, PRO Gustafs, till 
justerare av protokoll från dagens sammanträde. 
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KPR § 16 Welanders testamentsgåva 

Ärendebeskrivning 
Cathrine Hellgren, ekonomichef, informerar om villkoren för användningen av och 
förvaltningen av Welander testamentsgåva till Skedvigården.  

Pengarna är insatta på ett fasträntekonto, det är inte en fond. Pengarna beräknas räcka 
till 2028 om man tar ut pengar enligt de fastställda riktlinjerna. 

Cathrine informerar att det är möjligt att placera pengarna annorlunda och därmed få 
lite bättre ränta. Cathrine kommer att ta kontakt med styrgruppen för testamentsgåvan 
för att diskutera frågan. 

Riktlinjer Welanders testamentsgåva 
1. Att den årliga summan som kan disponeras uppgår till 150 000:-/år inklusive 

ränta, med undantag för 2014 där summan föreslår uppgå till 300 000:- 
2. Att summan kan användas till förändringsåtgärder av den inre och yttre miljön 

kring Skedvigården i samråd med Säterbostäder 
3. Att summan används till att genomföra olika aktiviteter av ”trivselkaraktär” 
4. Att del av den årliga summan kan disponeras i form av kostnader för personal 

för att kunna genomföra aktiviteter av ”trivselkaraktär.” 
5. Att summan från försäljningen av lösöret används under 2015 och 2016 enligt 

förslag 

Bakgrund 
KPR har begärt en redovisning av hur Welanders testamentsgåva förvaltas samt hur 
villkoren för användningen av pengarna ser ut.  

Lisa Welander har i sitt testamente från 2013 givit 1,5 miljoner 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. 

Uppföljning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, ska på KPR den 7 december 
2022 redovisa hur pengarna från Welanders testamentsgåva har använts under 2022. 

Bilaga 
Presentation om Welanders testamentsgåva 
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KPR § 17 Vad kommer Fågelsången att användas till 

Ärendebeskrivning 
Ellinor Fredriksson, vd Säterbostäder, informerar om planeringen för Fågelsångens 
användning från och med 2024, efter att det särskilda boendet flyttas till Prästgärdet. 

I Säters kommun finns behov av en mellanform av boende, mellan seniorboende och 
särskilt boende. Frågan är hur behovet av ett sådant boende ser ut. Under 2020 
gjordes en enkätundersökning vilket bl.a. visade att 88% av de tillfrågade vill bo kvar i 
sin nuvarande bostad.  

Säterbostäder önskar ett samarbete- med Säters kommun för att titta på ett koncept 
runt ett organiserat boende.  

I Säter kommun finns en politisk viljeinriktning att Fågelsången ska byggas om för att 
möta de äldres behov. Ellinor informerar att planer finns att anordna workshops till 
vilka bl.a. representanter från pensionärsorganisationerna bjuds in för att diskutera 
framtida boendeformer i Säters kommun. 

Bilaga 
Presentation Fågelsångens framtid 
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KPR § 18 Information om regionens beslut avseende 
Mentalvårdsmuseet 

Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, informerar om regionens beslut att stänga 
nuvarande Mentalvårdsmuseet och i stället göra verksamheten till en mobil enhet. 
 
Formellt finns ingen ändring i beslutet men frågan om Mentalvårdsmuseets 
utformning kommer att utredas en gång till och nu i samverkan med Säters kommun. 

Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Säter, informerar att nuvarande lokaler 
är upprustade. 

Bakgrund 
Mentalvårdsmuseet, numera måendets museum, instiftades av Region Dalarna och har 
funnits sedan 1987 som museum Kultur- och bildningsnämnden gav ett uppdrag för 
drygt ett år sedan om att undersöka hur verksamheten skulle kunna utvecklas.  

Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna beslutade den 17 februari i år att säga 
upp avtalet med fastighetsbolaget med avsikten att det skulle omförhandlas med 
bolaget för att hitta en ändasmånsenlig lokal kopplat till den psykiatriska verksamheten 
i Säter. Museet skulle även utgå från mobila utställningar runt om i Dalarna. 

Anledningen till uppsägningen av avtalet var att arbetsmiljön för medarbetarna skulle 
förbättras samt även öka tillgängligheten.  
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KPR § 19 Anhörigstöd i Säters kommun 

Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, informerar att arbete pågår inom 
sociala sektorn om hur ett anhörigstöd ska utformas. Ett anhörigstöd ska vända sig till 
anhöriga till personer som har insatser både från äldreomsorg, funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorg. Även kommunens demenssjuksköterska, Catarina 
Lind, är en viktig person i diskussioner om anhörigstöd. 

Diskussioner förs över hur ett anhörigstöd kan se ut. KPR framför att ett av 
anhörigstödets viktigaste funktioner är att ge anhöriga möjlighet att träffas och prata 
andra i samma situation.  

Bakgrund 
På KPR:s sammanträde 2022-05-11 begärdes att Sociala sektorns arbete för att få till 
ett bra anhörigstöd i Säters kommun prioritera och att arbetet presenteras på KPR:s 
sammanträde under hösten 2022.  
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KPR § 20 Aktivitetssamordnaren 

Ärendebeskrivning 
Fråga från Pensionärsorganisationerna 

• Hur länge pågår projektanställningen för aktivitetssamordnaren? 
• Vad händer sedan? 

Svar från Sociala sektorn 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, informerar att 
projektanställningen för aktivitetssamordnaren räcker till början av januari 2023. 
Tjänsten finansieras av statliga bidrag och om ytterligare medel går att söka kan 
projektet förlängas. 
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KPR § 21 Ledsagning/Kontaktpersoner via 
frivilligorganisationer  

Ärendebeskrivning 
Fråga från pensionärsorganisationerna 
Kan representanter från pensionärsorganisationer ställa upp som 
ledsagare/kontaktpersoner? 

Svar från Sociala sektorn 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, informerar att alla är välkomna 
att anmäla sig som ledsagare/kontaktperson. Kommunen är i stort behov av personer 
som kan hjälpa till med ledsagning exempelvis till och från tandvård. Även 
kontaktpersoner eftersöks som kan agera som en ”kompis” och följa med och fika, gå 
på bio och liknande. Den som är intresserad kan kontakta Camilla. 
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KPR § 22 Aktuellt från Sociala sektorn 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef Sociala sektorn informerar: 

• Aktuellt läge om byggnation av Prästgärdet 
Arbtet flyter på som planerat både tidsmässigt och ekonomiskt. Inflytt ska 
kunna ske efter sommaren 2023. En faktor som kan spela in är de långa 
leveranstiderna för olika byggmaterial. 

• Läget under sommaren med bemanning inom äldreomsorgen 
Personalläget under sommaren har varit ansträngt på grund av brist på 
vikarier. I hela landet råder brist på personer i arbetsför ålder oavsett branch. 

• Covidläget 
Svårt att veta hur läget generellt ser ut i kommunen eftersom medborgare inte 
testas på samma sätt längre. Dessutom är symptomen lindrigare nu än i 
början. Alla på våra särskilda boenden är dock väl vaccinerade.  

• Kris-förberedelse 
Kommunen har vidtagit åtgärder för att klara kriser som exempelvis stopp i 
leverans av mat till särskilda boende, stopp i elleverans m.m. 

• Trygghetskameror 
Användandet av trygghetskameror, som ersätter fysiska tillsynsbesök nattetid, 
är på uppgång. 

• Lägenhet Falun Smarta hem 
I Falun finns en utställningslägenhet utrustad med exempel på den 
välfärdsteknik som finns på marknaden. Sociala sektorns verksamehtschefer 
kommer att besöka Smarta Hem i Falun för att få inspiration och uppslag i 
digitaliseringsarbetet. 

• eMedborgarvecka DigidelCenter på Bilioteket i Säter 
Under eMedborgarveckan den 10-16 oktober 2022 sker insatser över hela 
Sverige för att främja ökad digital delaktighet för alla. På DigidelCenter Säter 
på Säters bibliotek kan man under veckan få digital hjälp, träffa representanter 
för olika digitala samhällstjänster och se webbsända program med tema 
"Säker på nätet". 
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KPR § 23 Aktuell information från 
pensionärsorganisationerna 

Ärendebeskrivning 
Pensionärsorganisationerna information om vad som är aktuellt i deras verksamhet. 
Nedan redovisas ett urval av diverse aktiviteter. 

PRO Säter 
Bildvandringar – var är fotona tagna?, cirkelverksamhet ex data, hjärt- lungutbildning 
med krisinformation, inomhus-boule 

PRO Stora Skedvi 
Pub-afton, julbord, höst- och budgetmöte, cirkelverksamhet, varmvattengymnastik, 
boule, fredagsträffar, luciakaffe, julbordsresa (Cinderella)tillsammans med andra 
föreningar  

SPF Stora Skedvi 
Avslutat vandringarna, kärleksbluff med Solveig Bergkvist, allsång på Skedvigården, 
författarafton tillsammans med Kulturnämnden, trivselträff i decembermörkret, 
matkörning till seniorboendet 
Eventuellt kommer 5 hjärt-startare att placeras ut i Stora Skedvi. 

PRO Gustafs 
Boule, månadsmöten, uppbyggnad av hemsidan pågår 

PRO Silvberg 
Boule, surströmmingsfest, information från polisen Erik Gatu, budgetmöte, julbord, 
volontär - öppna möten för alla pensionärer (oavsett medlem i organisationen eller ej).  

SKPF 
Månadsmöten med föreläsning, utbildning i hjärtlungräddning, grillkväll, ev datakurs, 
ev information om parafinbad, jultallrik, diverse resor exempelvis till Falun på Kalle 
Moreus (10/11), resa till Björborevyn (alla är välkomna att anmäla sig) 
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KPR § 24 KPR:s sammanträdesdatum 2022 

Ärendebeskrivning 
Beredningsdatum och sammanträdesdagar för KPR 2022: 

Beredning – torsdagar 
(möte med ordförande, vice 

ordförande, verksamhetschef och 

sekreterare för diskussion om 

kallelsens innehåll) 

Sammanträde - 
onsdagar 

Kl. Plats 

den 17 november, kl. 08.00 den 7 december 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 
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