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SÄTERS KOMMUN 

Kommunala pensionärsrådet  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Rådhuset kl.13.30-15.30  

Ordinarie Håkan Gustáv, ordförande (Sn) 

Elsa Efraimsson (Ks) 

 

  

 

 

 

 

Ersättare Abbe Ronsten (Ks) 

 

 

 

 

Övriga deltagare Marie-Louise Snell, sekreterare 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef äldreomsorgen 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, §§ 36-37 
Birger Eklund, teknisk chef Säterbostäder, §§ 36-37 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 35-47 

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Håkan Gustâv  

 Justerande   
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

KPR § 35 
 
 
Val av justerare 
 
Kommunala pensionärsrådet utser  till justerare av protokoll från dagens 
sammanträde. 
 
 
______ 
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KPR § 36 
 
 

Tillgänglighet i hyreslägenheter 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande i socialnämnden och , vice ordförande 
KPR, har bjudit in Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, för att informera om planering för 
tillgänglighet i hyresbostäder och framför allt i de planerade höghusen (Liljan). 
 
Lennart Eriksson informerar att en inventering av utemiljön runt lägenheter i Säter är ge-
nomförd. När det gäller inomhusmiljön så är lägenheterna gamla så åtgärder vidtas i sam-
band med reparationer. 
 
Birger Eklund, teknisk chef Säterbostäder, informerar om inventeringen: 
Protokoll har förts i vilka anges vad som ska åtgärdas. Tillgängligheten är mätt i tre olika ni-
våer. Man har till exempel tittat på tillgänglighet vid entréer när det gäller nivåskillnader, 
dörröppnare m.m. 
 
KPR lyfter frågan om automatiska dörröppnare i entréerna. 
Lennart Eriksson informerar att där det funnits behov så har man installerat automatiska 
dörröppnare men det är ingen standard. 
KPR påtalar vikten av att dörrarna står uppe tillräckligt länge så att personer hinner förflytta 
sig. 
 
Höghus på Liljan 
Lennart Eriksson visar bildspel avseenden planeringen för höghusen. 
75 lägenheter är planerade och det är 110 personer som anmält sitt intresse för en lägenhet i 
höghusen. 
Badrum och hissar kommer att vara utformade med hänsyn taget till ex. behov av rullstol. 
Parkeringsplatser tillhörande lägenheterna finns med i planeringen. 
 
 
______ 
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KPR § 37 
 
 

Fågelsångens framtid 
 
Ärendebeskrivning 
KPR önskar ta del av planerna för Fågelsångens lokaler när de inte längre ska användas till 
äldreboende. 
 
Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, informerar att en utredning kommer att göras för att 
visa vilka möjligheter som finns för byggnaden. Några exempel man har i åtanke är trygg-
hetsboende eller seniorboende.  
Utredningen ska vara klar under 2017. 
 
 
______ 
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KPR § 38 
 
 

Tillgänglighetsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Spjut, gatuchef, var till KPR i maj 2015 och informerade om att en tillgänglighetsplan 
skulle tas fram under året. 
 
Mikael har via ett mail informerat om vad som sker i frågan: 
”Arbetet med en tillgänglighetsplan har tyvärr ej fortskridit som planerat. Sedan vårt 
senaste möte har Gatuenheten tyvärr varit tunt bemannade på grund av ledigheter och 
sjukskrivningar. Arbetet med en tillgänglighetsplan har därför ej kunna ta fart. Däremot 
fortsätter vi löpande att arbeta för allt högre tillgänglighet i alla de projekt som genom-
förs. Exempelvis har Gatuenheten under en tid satsat på att placera ut många fasta bän-
kar längs med de större gångstråken i staden. I arbetet med att rusta upp våra lekplatser 
satsas också på tillgänglighetsanpassad lekutrustning för att möta alla målgrupper. När vi 
nu närmar oss vinter kan också nämnas att Gatuenheten i allt större utsträckning arbetar 
för att prioritera gångstråk och trottoarer. Dessa röjs i regel tidigare än gator och vägar 
och nya tekniker för röjning studeras löpande.” 

 
 
______ 
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KPR § 39 
 
 

Bassängverksamhet ute på Oasen 
 
Ärendebeskrivning 
Pär Jerfström, kommunchef, informerade tidigare i dag på samverkansberedning kom-
mun/landsting följande: 
”Kommunen har gjort en inventering av möjliga besökare till bassängverksam-
heten. 
Ambitionen har varit att hitta en extern samarbetspartner men intresset har varit 
svagt. Habiliteringen har visat intresse att skriva avtal med kommunen men bas-
sängen som den ser ut i dag kan inte användas till den verksamheten. 
 
Två förslag till hyresavtal har tagits fram av Klövern. Kostnader för uppvärmning 
är dock svårt att få fram. 
Kommunen håller nu på att titta på en riskanalys avseende intäkter från besökare 
kontar kostnader för uppvärmning. Underlaget bör vara 30-40 besökare per dag 
om de betalar 60 kr/person. 
 
Bassängen är dessutom inte i så gott skick vilket innebär att en renovering krävs 
inom en nära framtid.” 
 

Även träningsdelen kommer att stänga för allmänheten.  
Lokalerna kommer endast att kunna användas av personer som fått remiss av till 
sjukgymnast. 
Orsaken till begränsningen av användandet av träningsdelen är att andelen som 
kommer och tränar i lokalerna har ökat vilket har fått till konsekvens att sjukgym-
naster och deras patienter inte har fått plats för att det har varit fullt i lokalen. 
Landstinget hänvisar nu i stället allmänheten till Skönvikshallen. Man har delat ut 
s.k. prövokort så att den som vill har fått gå till Skönvikshallen och träna gratis un-
der en tid. 
 
Bakgrund 
På KPR:s möte den 8 september, informerade Sune Hemmingsson, ordförande KPR, om 
framtiden för bassängverksamheten på Oasen. Rehabiliteringen kommer att finnas kvar men 
bassängen stänger vid årsskiftet. Kommunen tittar på frågan för att se om verksamheten kan 
finnas kvar i någon form. Exempelvis att kommunen driver bassängen men då under förut-
sättning att man hittar privata medfinansiärer (föreningar och företag).  
 
Sune uppmanade de närvarande att på sina möten diskutera och stämma av intresset för bas-
sängverksamheten. 
 
 
 
______ 
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KPR § 40 
 
 

Återrapportering nytt Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef äldreomsorgen, informerar att arbetsgruppen, till-
sammans med konsulten Roland Appelgren, har varit på studiebesök till olika kommuners 
äldreboenden, bl.a. Hälsingebacken i Falun som är nybyggt. 
 
Vidare har man haft möte med olika referensgrupper. Även KPR kommer att få lämna syn-
punkter. Synpunkterna införlivas sedan i underlaget som håller på att framställas. Projekt-
handlingar ska finnas klara hösten 2017.  
Placeringen av det nya särskilda boendet kommer att lyftas i kommunfullmäktige i december. 
 
Förslag på representanter till arbetsgruppen: 

 PRO Säter -   

 PRO Skedvi –  

 PRO Gustafs –  

 PRO Silvberg –  

 SKPF Säter –  
 
Övriga organisationer (SPF Tuna) återkommer med förslag. 
Stig kommer att meddela representanterna mötesdatum. 
 
Tidigare information 
På KPR:s sammanträde den 8 september informerade Stig Eriksson, verksamhetsområdes-
chef äldreomsorgen, att perioden fram till hösten 2017 är planeringstid och att man under 
den tiden bl.a. kommer att ta fram en verksamhetsbeskrivning och ett funktionsprogram.  
Synpunkter kommer att hämtas in bl.a. från pensionärsorganisationerna och förvaltningen 
kommer att göra studiebesök i andra kommuner. 
För att kunna planera byggnaden vill samhällsbyggnadsförvaltningen sedan ha en beställning 
från socialförvaltningen. 
Det nya boende ska vara klar 2020. 
 
Det bestämdes att till mötet den 10 november, ska pensionärsorganisationerna ha kommit 
med förslag på representanter till en arbetsgrupp. Ett namn per förening. 
 
 
______ 
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KPR § 41 
 
 

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

Säter PRO  IT-frågor, ex. e-post m.m. 

 Omvärldsbevakning, vad sker utanför kommunen? 

 Samarbete med PRO-organisationer utanför kommuner. Kan man 
samverka runt aktiviteter? 

St Skedvi PRO 

 Kurs – säkerhet i vardagen 

 Rastvakt i skolan – fortsätter 

 Bingo 

 Social samvaro på Skedvigården 

 Tillverkar alster till julmarknad 

 Boule 

 Budgetmöte 

St Skedvi SPF  - 

Gustafs PRO   Studiecirkel – hur man undviker att bli rånad ex. i butik. Bl. så 
kommer Stieg Eklöf och informerar 

 Bingo 

 Rullstolsrally 

 Möten 

 Boule 

Säter/St Tuna SPF   Gymnastik/styrketräning för äldre 

 Kurser 

 Vandringar 

 Månadsmöten 

 Fredagsdans 

Silvberg PRO  Budgetmöte 

 Julbord/julbordsresor 

 Volontäruppdrag 

 Boule 

 Planering för vårdans i Solvarbo 

SKPF  Grupp är utsedd för att planera aktiviteter. Mer information vid 
nästa möte. 

 
 
______ 
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KPR § 42 
 
 

Representation i KPR 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Gustâv, dagens ordförande, hälsar Svenska Kommunal Pensionärers Förbund 
(SKPF) välkomna till KPR. 
SKPF:s representanter är  (ordinarie) och  (ersättare). 
 
Bakgrund 
Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) har ansökt om att få ha en representant 
med i KPR. SKPF är Sveriges 3:e största pensionärsförbund. I Säter finns en klubb med ca 
250 medlemmar anslutna till SKPF avd 57 i Borlänge. 
 
Villkoret för en organisation för att få vara med i KPR är att organisationen ska vara verksam 
inom Säters kommun och ha minst 80 medlemmar bosatta i kommunen. 
 
 
______ 
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KPR § 43 
 
 

Personal inom hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 

 vice ordförande KPR, har framfört önskemål om statistik över antalet 
personal som en omsorgstagare som har hemtjänst kan få besök av. 
 
Socialförvaltningens svar 
Socialnämndens mål är att en omsorgstagare ska få besök av i genomsnitt  max 12 olika per-
sonal under en 14 dagarsperiod. Riksgenomsnittet är 14. 
Socialförvaltningen kan ta fram önskad statistik ut sina system. Under vecka 41 var genom-
snittet 14 personer inom socialförvaltningen.  
 
2015 låg nöjd kundindex inom hemtjänsten på 93%. Under 2016 har det ökat till 94% 
 
 
______ 
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KPR § 44 
 
 

Medverkan på trygghetsvandringar 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande bjuder in Pensionärsorganisationerna att utse representant att 
delta i s.k. trygghetsvandringar. 
Syftet är att identifiera mörka och obehagliga platser där kommunens medborgare känner sig 
otrygga. 
 
Datum under hösten: 

 Säter – tisdagen den 25 okt, kl. 17. Samling på Rådhuset. 
Från KPR deltog  

 Gustafs – tisdagen den 24 nov, kl. 16.00. 
 
Under våren kommer en trygghetsvandring att ske i Stora Skedvi men datum är ännu ej be-
stämt. 
 
 
______  
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KPR § 45 
 
 

Sammanträdesdatum 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på beredningsdatum och sammanträdesdagar för KPR 2017: 

Beredning Kl. Sammanträde Kl. 

Torsdag den 9 februari 14.15 Onsdag den 22 februari 09.00 

Torsdag den 11 maj 14.15 Onsdag den 31 maj 09.00 

Torsdag den 24 augusti 14.15 Onsdag den 6 september 09.00 

Torsdag den 26 oktober 14.15 Onsdag den 8 november 09.00 

  

Plats: Kommunstyrelsens samman-
trädesrum Rådhuset 

 
 
______ 
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KPR § 46 
 
 

Bo-råd 
 
Ärendebeskrivning 
KPR anser att bo-råden inte fungerar.  
Möten blir inställda och datum för nya råd skickas inte ut. 
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef äldreomsorgen, tar med sig frågan och återkopplar. 
 
 
______ 
 
Delges 
Stig Eriksson 
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KPR § 47 
 
 

Beställningscentralen 
 
Ärendebeskrivning 

 vice ordförande KPR, lyfter frågan om beställningscentral. 
Beställningscentralen ska starta i egen regi halvårsskiftet nästa år (1/7 2017). 
Abbe Ronsten, kommunalråd, informerar att han inte vet några detaljer om hur verksamhet-
en kommer att se ut eller var den kommer att ligga placerad. 
 
 
______ 
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