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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.09.00-11.45 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S), §§ 25-30 
Daniel Ericgörs (KD) - Kommunstyrelsen 
Lennart Ebbegren (Säters PRO) 
Inger Johansson (St Skedvi PRO) 
Olov Johansson (Gustafs PRO) 
Siw Fredriksson (Silvbergs PRO) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Stieg Eklöf (Säter PRO) 
Ulf Torsell (St Skedvi SPF) 
 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende (Hemtjänsten) 
Jonna Steinrud, bibliotekarier, § 25 
Andreas Mossberg, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn, §§ 27-29 

Utses att justera: Siw Fredriksson (PRO Silvberg) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 25-35 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Siw Fredriksson    
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KPR § 25 Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet utser Siv Fredriksson, PRO Silvberg, till justerare av 
protokoll från dagens sammanträde. 
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KPR § 26 Information om DigidelCenter  

Ärendebeskrivning 
Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie (Media- och Informations Kunnighet) 
Kulturenheten, informerar om verksamheten DigidelCenter som finns på Biblioteket i 
Säter. 

DigidelCenter är en plats på Säters bibliotek där medborgare kan öka sin digitala 
kompetens i vardagen genom att få vägledning kring smartphones, appar, datorer, 
surfplattor och annan digital teknik. Det finns även möjlighet att låna och testa teknisk 
utrustning.  

Varje onsdag kl. 09.00 – 11.00 är DigidelCenter öppet för enklare frågor. Om man vill 
ha en grundligare genomgång om något så kan man boka enskild tid. 

Bakgrund 
Hösten 2018 fick 15 kommuner pengar från Internetstiftelsen och regeringen för att 
öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninvånarna kan vända sig för att 
stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. 

Bilaga 
Presentation om DigidelCenter med kontaktuppgifter 



DigidelCenter
Säter

Vi hjälper dig
med din digitala 

vardag



Hösten 2018 fick 15 kommuner pengar från 
Internetstiftelsen och regeringen för att öppna 
DigidelCenter –
fysiska platser dit kommuninvånarna kan 
vända sig för att stärka sin digitala kompetens 
och få hjälp med digitala tjänster och teknik.



Vad är DigidelCenter Säter?

 Plattform för lärande om vår digitala vardag

 Fokus ligger på ökad digital kunskap och eget skapande

 Resurs för kommunens verksamheter (internt)

 Stöd för människor att öka sin digitala kompetens



Digital delaktighet

Det är en myt att det bara är äldre som inte är digitalt delaktiga. 
En person kan ha digitala färdigheter inom ett område men sakna inom ett annat.

Till exempel: En nyanländ person kan ha mycket goda kunskaper i att hantera en 
smartphone men det kan vara svårt till en början med bank-id och 
digitala myndighetskontakter.
En programmerare kan bli sjukskriven och ha varit digitalt kompetent 
men får svårt att hantera Försäkringskassans app. 



Digital kompetens

Att kunna lösa 
problem och 

omsätta idéer i 
handling

Att kunna 
använda och 
förstå digitala 
verktyg och 

medier

Att ha ett kritiskt 
och ansvarsfullt 
förhållningssätt

Att förstå 
digitaliseringens 

påverkan på 
samhället





Vad gör vi för 
medborgarna?

 Hjälper till med:
Smartphone, surfplatta och dator
Rådgivning om IT-säkerhet
 Källkritik och informationssökning
 Digitalt skapande
 Sociala medier, poddande och VR

Genom följande aktiviteter:
 Digital hjälp (enskild handledning, tidsbokning och kurs)
 DigidelCenter på turné i St. Skedvi och Gustafs
 Interna samarbeten: t.ex. BUN och SOC
 Externa samarbeten: t.ex.  Dalatrafik och Skatteverket



Digital brevkurs

Enhet

Appar

Webbläsare

E-post

Bank-id

Ringa och sms:a 

Källkritik

Lathundar

Videosamtal

Appar

Streaming/casting

Röststyrning

Minska digital 
stress

Digital 
grundkurs

Surfa, svajpa, 
scrolla

BankID, swish och 
säkerhet

Sociala medier

Streaming



Digital trygghet

Upphovsrätt

Cookies

Algoritmer

Källkritik

Ett snällare 
internet

Lathundar

Skärmtid

Texta video

Lösenord

Sociala medier

Bokcirkla digitalt

e-tjänster

Digital 
vägledning

Fysiskt

Telefon

Videosamtal



Fixoteket

Fixarverkstad

Kreativ verkstad

Fixotekslördag

Digital 
producent

VR/AR

Ljudstudio

Stop motion

Wikipedia

Spel & 
spelkultur

TV-spel

Dataspel

Brädspel/rollspel





Hur går digital hjälp till?
Motiverar och bekräftar
Du måste inte kunna allt, vad behöver du? 
Vi synliggör också redan vad personen kan! Stärker självkänslan.

Ger tillgång till teknik och kunskap
Vi kan visa hands on. 

Använder pedagogiska verktyg 
Film, lathundar, bilder och texter som förklarar i klarspråk. 

Hjälp via telefon, mail, besök, drop-in och video
Många olika sätt att nå medborgarna 



Betydelse av att få stöd

 Digitalt självförtroende - ser sina förmågor

 Självständighet - kan bättre använda e-tjänster

 Hälsovinst - minskad oro och ensamhet 

 Känner sig sedda i sitt behov av stöd





Vad gör vi internt i kommunen?

Vi finns som digitala möjliggörare för verksamheter i kommunen och erbjuder:

 Ha drop in på DigidelCenter 

 Låna och testa teknisk utrustning

 Vägledning om MIK och digital kompetens 

 Använda lokalen DigidelCenter

 Bollplank vid uppstart, till exempel om användning av VR

 Återkommande mässor med möjlighet att synas för Säterborna



Vad kan vi hjälpa er med?



Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie

Processledare DigidelCenter Säter
jonna.steinrud@sater.se

0225-55 095

-

Viktoria Carlberg, digital vägledare 

DigidelCenter Säter
viktoria.carlberg@sater.se

0225-55 263

Vi hjälper dig
med din digitala 

vardag

mailto:jonna.steinrud@sater.se
mailto:viktoria.carlberg@sater.se
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KPR § 27 Lösning för/placering av Boule-bana 

Ärendebeskrivning 
Andreas Mossberg, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn, informerar om 
lösning/planering avseende ersättning för Boule-bana ute på Skönviksområdet. 

Överenskommelse finns med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) om att det ska finnas en 
boule-bana på Skönviksområdet om planeringen för den nya förskolan innebär att 
nuvarande boule-bana måste tas bort. SBB kommer i så fall att presentera förslag på 
ny plats för boule-bana för Säters kommun och bouleföreningen. 

Bakgrund 
Planering pågår för att bygga en förskola ute på Skönviksområdet vilket kan innebära 
att nuvarande boule-bana tas bort. 
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KPR § 28 Utökad bussförbindelse Norbo/Silvberg-
Säter  

Ärendebeskrivning 
Andreas Mossberg, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn, informerar om processen 
för att få en utökad bussförbindelse på sträckan Norbo/Silvberg-Säter. 

Buss- och ruttplanering planeras helt av Region Dalarna. Inom Säters kommun är det 
samhällsbyggnadssektorn som ansvarar för kommunikationsfrågor. Om behov finns 
av en bussförbindelse Norbo/Silvberg-Säter, rekommenderar Andreas att KPR 
skickar ett ärende till Samhällsbyggnadsnämnden som skickar frågan vidare till 
Kommunstyrelsen för vidarebehandling, dvs att hos Region Dalarna begära en utökad 
bussförbindelse på sträckan Norbo/Silvberg-Säter. 

KPR behöver undersöka det verkliga behovet och återkomma med underlag till KPR:s 
ordförande för sammanställning för vidarebehandling i den politiska kedjan. 

Ärendet återupptas på KPR:s nästkommande sammanträde den 1 mars 2023. 
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KPR § 29 Varmvattenbassängen - vad händer i den 
frågan  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Andreas Mossberg, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn, informerar om planering för 
ny varmvattenbassäng i Säter. 

Beslut är taget om att ta fram en ny varmvattenbassäng och medel finns i 
investeringsbudgeten. På grund av omständigheter i samhällsutvecklingen är dock 
kommuns planering för kommande budgetår osäker. Kommunen har därför valt att 
göra en så kallad partneringupphandling – upphandling i olika steg. 
Förfrågningsunderlag finns framtaget och är klart att lägga ut för upphandling av fas i 
projekteringen. 

Nuvarande varmvattenbassäng kommer att vara kvar tills en ny finns på plats under 
förutsättning att nuvarande inte behöver repareras. 
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KPR § 30 Redovisning användning av medel från 
Welanders testamentsgåva 

Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, redovisar hur medlen från 
Welanders testamentsgåva har använts under 2022. 

Summan som är på 150 000 kr/år har bl.a. använts till: 

• Inköp av möbler till seniorboendets matsal 
• Underhållning i olika former 
• Olika sammankomster/högtidsfester med inklusive servering av mat/fika 
• Blommor till ute- och innemiljö 
• Julklapp för 50 kr till alla boende (Skedvigården och Seniorboendet) 
• M.m. 

Bakgrund 
På KPR:s sammanträde redovisade Cathrine Hellgren, ekonomichef, hur Welanders 
testamentsgåva förvaltades. KPR begärde då att Camilla Thommes, verksamhetschef 
Särskilt boende, redovisat hur avkastningen har använts under 2022. 

Bilaga 
Sammanställning användning av medel 
 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-11-15 1 (2) 

   
   

Welanders testamentsgåva  

Sammanställning av vilka aktiviteter som genomförts 
2022 för medel av Welanders testamentsgåva. 
 

Summan som kan disponeras är 150 000: - /per år. 

Under 2022 har följande aktiviteter genomförts:   

• Inköp av möbler till seniorboendets matsal 
• Underhållning av Ingemar Oskarsson 
• Underhållning av Gustav Vasa och drängen Mats i samband med Vasaloppet 
• Minihäst har varit på besök 
• Dalateatern har i samarbete med svenska kyrkan gjort en föreställning på plats 
• Blommor och påskris till ute och innemiljö 
• Påskägg med godis till alla boende 
• Påsk buffé till alla seniorerna 
• Gemensam grillkväll med tårta till efterrätt i samband med Valborg 
• Folkdanslaget barn hade dansuppvisning till midsommar 
• Blommor och planteringar till sommaren 
• Musikquiz med Ingemar Oskarssson 
• Tårtor till Midsommar  
• Underhållning av Triofobi   
• Underhållning av Jard Samulsson 
• Surströmming och kräftfest i september 
• Hotellfrukost i november 
• Smörgåstårta  
• Under sensommaren hyrdes en buss in under 5 veckor som man gjorde turer 

i omgivningen med , bla till Elsas konditori i Norberg 
• Säters manskör har uppträtt 
• Julfest med Triofobi på Skedvidgården planeras för den 13/12 med mat från 

Ags , glöggmingel på senioren. 
• Julfest 20/12 på senioren med mat från Haggårdsköket, glöggmingel på 

Skedvigården 
• Nobelmiddag till seniorerna från Haggårdsköket i december 
• Julplanteringar inne och utomhus 



 
 

Sida 
2 (2) 

• Julklapp för 50 kr till vardera pensionären 
• Bubbel, ost och kex till Nyår 
• Mobii KomiAktiv en interaktiv projektor som stimulerar användaren till 

sociala interaktioner , fysisk aktivitet och träning av kognitiva funktioner.  
Enheten är utrustad med över hundra olika färdiga aktiviteter som är särskilt 
framtagna och bevisat effektiva för användning inom äldreomsorgen. 
 

 
 

          



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunala pensionärsorganisationen 
(KPR) 

2022-12-07 9 (13) 

KPR § 31 Socialnämndens budget 2023 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar att alla nämnder i Säters kommun har fått 
direktivet att genomföra en besparing på 1% av tilldelad budget för 2023. Det innebär 
att Socialnämnden inte har fått den utökning av budgetram som man begärt för att 
kunna driva sin verksamhet under 2023. 

Sociala sektorn kommer att utreda möjligheten till besparingar och presentera 
åtgärdsförslag för Socialnämnden för beslut om åtgärder. 

Prognos för 2022 
Prognosen för kommunens budgetår 2022 visar ett överskott. 
Socialnämndens prognos för 2022 visar dock ett underskott på ca 10, 4 milj. kr. En 
stor del av underskottet beror på svårigheterna att få vikarier till sommarsemestrar 
vilket resulterade en utbetald bonus till de anställda som flyttade sin semesterperiod 1–
2 veckor. En annan stor kostnad är placeringar av barn, unga av vuxna inom individ- 
och familjeomsorgens verksamheter. 
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KPR § 32 Åtgärd för att öka tillgänglighet på Särskilt 
boende och på Korttidsboendet 

Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, informerar att sektorn har lagt 
en begäran till samhällsbyggnadssektorn att utreda förutsättningarna att kunna erbjuda 
10-15 bostäder som är anpassade för Särskilt boende. 

Bakgrund 
I verksamhetsrapporten från Särskilt boende framkommer att det är lång kö, 22 
personer i september 2022, till plats på Särskilt boende och att Korttidsboendet är 
fullbelagt. Detta har fått till konsekvens att arbetsbelastningen på hemtjänsten har ökat 
till följd av fler beviljade insatser för de som inte kan komma till särskilt boende. 
Dessutom har kostnader för utskrivningsklara från lasarettet ökat eftersom 
kommunen inte kan ta hem individerna till korttidsplatser. 

En ytterligare möjlig konsekvens är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
utdömer vite till socialnämnden på grund av att sektorn inte kan verkställa beslut om 
plats på särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. 
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KPR § 33 Kvinnojour i Säters kommun 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om arbetet med att starta upp en kvinnojour i 
Säter. 

Kontakt är tagen med Kvinnojouren i Hedemora som är intresserade av att hjälpa till 
att starta upp en kvinnojour i Säter.  
Den 1 juni genomfördes, via ABF, ett informationsmöte på Folkets Hus i Säter. Mötet 
hade utannonserats och vände sig till allmänheten. På mötet informerade Hedemoras 
kvinnojour om den tänkta verksamheten och samlade samtidigt in intresseanmälningar 
att arbeta som stödkvinnor.  

Under tiden som det tar att starta upp en Kvinnojour i Säter kommer Kvinnojouren i 
Hedemora att ställa upp med stödsamtal i Säter och en jourtelefon kommer att startas 
upp från och med 1 januari. 

Bakgrund 
Att stötta Kvinnojourer i landet via kommunalt bidrag har varit en fråga som har 
drivits politisk de senaste åren. I Säters kommun har man i stället för att dela ut bidrag 
till kvinnojourer i andra kommuner valt att försöka starta upp en lokal verksamhet i 
Säters kommun. 
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KPR § 34 Aktuell information från 
pensionärsorganisationerna 

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

PRO Säter 
Bildvandringar kommer att återupptas efter årsskiftet, cirkelverksamheten är igång, 
inplanerat en pub-verksamhet med musik-quiz, boule, bridge, regelbundna 
medlemsmöten 

PRO Stora Skedvi 
Vattengymnastik i grupp, handarbete, bingo, spel V75, julfest med paketauktion där 
överskottet går till gemensam grötfest, bildvisning, målar-kurs, luciakaffe 

SPF Stora Skedvi 
Matservering på seniorboendet, julfest med underhållning, föreläsning om 
ögonsjukdomar, info om digital teknik 

PRO Gustafs 
Julbord, musik-quiz, verksamheten håller sakta på att komma i gång 

PRO Silvberg 
Julbord, vattengymnastik, resa till Horndalsrevyn, gröt o julskinka, motionsdans, 
medlemsmöten och årsmöten, boule, planerad friluftsdag 
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KPR § 35 KPR:s sammanträdesdatum 2023 

Ärendebeskrivning 
Beredningsdatum och sammanträdesdagar för KPR 2023 fastställs enligt nedan: 

Beredning – torsdagar 
(möte med ordförande, vice 

ordförande, verksamhetschef och 

sekreterare för diskussion om 

kallelsens innehåll) 

Sammanträde - 
onsdagar 

Kl. Plats 

den 7 februari, kl. 08.00 den 1 mars 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 

den 27 april, kl. 08.00 den 17 maj 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 

den 28 september, kl. 08.00 den 18 oktober 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 

den 30 november, kl. 08.00 den 13 december 09.00-12.00 Meddelas i kallelsen 
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