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  Minnesanteckningarna anmäls i kommunstyrelsen. 

MINNESANTECKNINGAR  

Kommunala Pensionärsrådet, 2013-11-25 
Närvarande från kommunen:  
Per-Olov Rapp (S) 
Peter Molin (M) 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Torbjörn Norling, enhetschef för sjuksköterskor inom vård- och omsorgsförvaltningen 
Marie Öhlund, sekreterare 
Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef 
  
Närvarande från pensionärsorganisationerna:  
Gunnar Larsson, SPF Sala 
Anita Bertilsson, Möklinta PRO 
UllaBritt Ibohm, Stortärna SPF 
Liss Nordlöf, Sala PRO 
Ulla Fernqvist, SKPF 
Rigmor Agemalm, Ranstaortens PRO 
Karin Johansson, PRO 
Sture Hellblom, Sala PRO 
Ingalill Holm, SPF Sala 
Agneta Selling 
 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar från 2013-09-30.  
 
Justering av § 3 i minnesanteckningar från 2013-09-30: 
- att stryka sista meningen i tredje stycket. 
- att lägga till att önskemål om uppföljning av Kommunala Pensionärsrådets möten 
ska ske i februari 2014. Det ska ske enligt Per-Olov Rapp. 
 
Reviderade minnesanteckningar ska skickas ut med nästa utskick. 
 

2. Gunnar Larsson utses att justera dagens minnesanteckningar. 
 

3. Silverlinjens sträckning 
Kristina Eriksson informerar om Silverlinjen. Uppdrag finns från kommunstyrelsen 
att se över Silverlinjens sträckning så att bussen trafikerar Fridhemsområdet och nya 
äldreboendet vid Silvermyntsgatan. 
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4. Gratis kollektivresor för pensionärer i kommunen 
Gratis resor är inte aktuellt enligt Per-Olov Rapp.  
 

5. Rätten till äldreboende från 80 år 
Plats på äldreboende prövas i en biståndsbedömning. 
 

6. Tankar om gemensamhetsboende/trygghetsboende, särskilt vad som planeras för 
landsbygden inom Sala kommun  
Kommunstyrelsen föreslår 2013-11-07, § 273 i Strategisk plan 2014-2016 att 
kommunfullmäktige ger i uppdrag att ta fram en Äldreplan för 2015-2021 samt att 
presentera förslag till hur trygghetsboende för äldre kan etableras i anslutning till 
Björkgården i Västerfärnebo, Lindgården i Kila och i Ransta.  
 

7. Hemsjukvården – hur fungerar den? 
Ansvaret för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med 
sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå övergick 2012 till kommunerna 
och omfattar  

• personer 18 år och uppåt i Västmanland 
• alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos 
• hela dygnet, årets alla dagar 
• både akuta och planerade besök. 

Tröskelprincipen, d v s hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till 
familjeläkarmottagning/vårdcentral på egen hand eller med stöd.   
Torbjörn Norling informerar att i dagsläget är cirka 150 personer inskrivna i 
kommunens hemsjukvård.  
 

8. Hur ser läkemedelsanvändningen ut på våra äldreboenden, finns statistik på hur 
många läkemedel 80+ har?  
Sala är med i Ledningskraft som ser över hur läkemedel används inom vården, med 
uppdrag att minska användningen med 10 % av dosförpackade läkemedel på 
boenden. Man har rätt till att ha läkemedelsgenomgång minst en gång per år. 
 

9. Redovisning av de erhållna 9 miljoner kronor kommunen fick på grund av 
läkemedelsgenomgång      
Pengarna har använts till utveckling och utbildning av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster i syfte att tänka och jobba på ett annat sätt 
gällande läkemedel.   
  

10. Uppsökande verksamhet 
Torbjörn Norling berättar att kommunen har gjort försök tidigare med uppsökande 
verksamhet. Samarbete pågår mellan landsting och kommun. Torbjörn Norling 
informerar om Modifierad geriatrisk riskprofil där vårdcentralen ställer frågor till de 
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över 75 år. Där kan man fånga upp begynnande demenssjukdom, problem med 
läkemedel, få kontakt med biståndshandläggare med samtycke från patienten. Det är 
en lagstadgad skyldighet om riskprofil.  
Peter Molin tar med sig frågan till vård- och omsorgsnämnden.  
 

11. Ålder för Kommunfixartjänsten 
Ålder är 80 år idag. Tjänsten har annonserats i lokaltidningen några tillfällen. 
Synpunkter från deltagarna på dagens möte att sänka åldersgränsen. 
Peter Molin tar med sig frågan till vård- och omsorgsnämnden att redovisa hur 
tjänsten används.   
 

12. Tandvård för äldre – hur ser den ut 
Tandhygienist åker runt en gång per år till äldreboenden och erbjuder en plan för 
eventuellt tandvård. Man har rätt att tacka nej. Även inskrivna i hemsjukvården 
erbjuds tandhygienist. Hemboende med hemtjänst kallas till tandläkaren som vanligt. 
 

13. Möjlighet för anställda i Sala kommun att arbeta efter 67 år 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-19, § 168, om Riktlinjer för medarbetare som 
önskar kvarstå i anställning efter 67 år. 
Gunnar Larsson föreslår att arbetsgivarutskottet tar upp frågan och omprövar 
beslutet så att medarbetare får möjlighet att arbeta till 69 års ålder. 
Per-Olov Rapp framför synpunkten till arbetsgivarutskottets ordförande Ulrika 
Spårebo. 
 

14. Budget för kommunen 
Beslut tas 2013-11-25 kl 19 i kommunfullmäktige om verksamhetsplan för 2014-
2016. Förslag bland annat om omställningsbidrag till nya äldreboende på 4,4 miljoner 
(ska användas till hyrespengar i samband med flytt till äldreboende). Medel föreslås 
till ett anhörigcenter i Kaplanen. 
 

15. Kommunala Pensionärsrådets möten under våren 2014 
2014-02-10  kl 13.00-15.00 i skolförvaltningens lokaler i Sala. 
2014-05-05 kl 13.00-15.00 i skolförvaltningens lokaler i Sala. 
 

16. Övrigt 
Cirka 600 nyckelgömmor monteras på dörrar för de som har hemtjänst och 
trygghetslarm. En nyckel ska sitta i gömman som är inbrottssäker. 
 
Fråga ställs om varför bara Björkgården i Västerfärnebo har hjärtstartare. 
 
Föreslås att under våren bjuda in Patrik Hultgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS, som får beskriva sina arbetsuppgifter. 
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Tips på bra hemsida www.vkl.se, Västmanlands Kommuner & Landsting. 
 
 
 
Per-Olov Rapp (S) 
ordförande i KPR 
 
 
 
Marie Öhlund  
sekreterare 
 
 
 
Gunnar Larsson 
justerare 

http://www.vkl.se/
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